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arven 
fra Jesus
”… for I er kaldet til at arve velsig-
nelse”.
Når nogen dør, begynder man ofte 
at tale om arven. Hvad efterlod 
afdøde sig? Hvad var der tilbage til 
arvingerne? Og tilsvarende taler 
man om, at børn nogle gange får en 
tung arv med sig hjemmefra. Deri 
ligger, at nogle børn er opvokset 
under nogle forhold, hvor de ikke 
har fået de stimuli, som børn har 
brug for, eller – endnu værre – at de 
har set og oplevet ting, som børn 
bør være forskånet for!
Når vi som kristne og som kirke 
fejrer påske er det årets største høj-
tid. Rent folke- og antalsmæssigt er 
julen topscorer, men når det gælder 
indhold og betydning, så er påsken 
den største fest. For uden Jesu død, 
så var der ingen opstandelse. De 2 
hænger sammen – død og opstan-
delse! 
De hænger sammen med en helt 
grundlæggende handling i bibe-
len, nemlig velsignelse. Helt fra 
skabelsen læser vi, hvordan Gud 
skabte mennesket, og skabte det. 
Og velsignelsen var – og er – vig-
tig i jødiske familier og sammen-
hænge, mens den i vores vestlige, 
protestantiske sammenhænge er 
blevet noget overset. Velsignelse er 
at tale eller gøre Guds hensigt, og 
ønsket er, at ´du skal være lykkelig 
der, hvor du er´. Velsignelsen er et 
ønske om det bedste for dig, der 
hvor du er, eller i det, du står i.
Nogle gange hører jeg, at folk kom-
mer i kirke for at ´få velsignelsen´, 

altså det, som vi afslutter guds-
tjenesten med at ønske hinanden. 
Men vi møder også velsignelsen i 
en række dagligdags udtryk som 
`go dag´ og ´farvel´. En velsignelse 
er en bøn om, at den anden må få 
eller opleve fx en ´go dag´ eller ´fare 
vel´, dvs. komme godt videre på sin 
vej.
Bibelen taler om, at vi som kristne 
er kaldet til at arve velsignelsen! 
(Se overskriften, eller læs 1. Pet. 
3:8-9). Dermed mener den, at vi skal 
arve Jesus! Jesus kaldes også for 
”al himlens velsignelse” (Ef. 1:3), 
for Jesus er Guds velsignelse til 
os – og en del af den velsignelse 
består i, at Han skal dø og opstå 
for os. På den måde overvinder han 
døden, som er den sidste fjende, 
der kan adskille os fra Guds kærlig-
hed.   
Vi skal arve velsignelsen – og den 
definerer Peter for os:
”Lev alle i enighed, og vis medfø-
lelse, broderkærlighed, barmhjer-
tighed og ydmyghed. Gengæld ikke 
ondt med ondt eller skældsord med 
skældsord, men tværtimod med 
velsignelse, for I er kaldet til at arve 
velsignelse”. (1. Pet. 3:8-9)

Så påskens glædelige budskab om, 
at Jesu har overvundet døden for 
dig, giver dig den største velsig-
nelse at arve. Og pinsens budskab 
om Helligåndens kraft og hjælp gør 
dig i stand til at bringe den ud i dit 
liv, og hvor du er og færdes!

Jacob Broholm Møller
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Års- og for-
handlingsmødeT
i marTs 2012

På årsmødet blev der aflagt regn-
skab for året 2011. Udover under-
skuddet har det været nødvendigt, 
at bruge af kapitalmidlerne, bl.a. 
p.g.a. etablering af handicaptoilet 
og diverse renoveringer. Kuvertbi-
dragene er faldet i forhold til tidli-
gere år. Til gengæld blev menighe-
den orienteret om, at vi har arvet 
26.887 kr. fra Ernst Hansen og 
60.000 kr. fra Ellen og Villy Larsen.
Bruno Jacobsen opfordrede til, at 
menigheden analyserer nærmere, 
hvordan der kan skaffes nye ind-
tægter. Økonomiudvalget, sup-
pleret med enkelte medlemmer, 
vil behandle dette emne og vende 
tilbage på et af de kommende for-
handlingsmøder.
Menigheden er nu blevet 109 med-
lemmer, idet Robert Beck er tilflyt-
tet.
De enkelte udvalg, arbejdsgrene og 
arbejdsgrupper supplerede beret-
ningerne fra årsberetningen. Der 
er nedsat et jubilæumsudvalg, idet 
Karmelkirken fylder 60 år i 2012.
Udvalget består af Jacob Broholm 
Møller, Per Beck, Inge Jensen og 
Anne Tørholm.
Vi har valgt at nedlægge Fritidsfor-
eningen på grund af for få medlem-
mer, beholdningen overføres til 
Menighedskassen mærket ”Karmel-
kirkens børn og unge”.
Der blev orienteret om den aftale, 
som nu er indgået med Bygherren, 
Landsskabsarkitekten og COWI, 
som bygger Seminariebyen på 
vores nabogrund, om etablering af 
græsareal og retablering af par-
keringsplads. Vi laver flyers om 
Karmelkirken, hvem vi er, hvad vi 
står for. På Maj-forhandlingsmødet 
vil vi nærmere drøfte mulighederne 
for Karmelkirken og vores nye
naboer.

Donald Dahl Larsen

Lyset er vendt tilbage – spejderne 
nyder det også – og vi er mest mu-
ligt ude. Vi afholdt kredsweekend i 
marts og havde et godt døgn på Es-
højlund. Turen bød på fredags-sjov 
og hygge både ude og inde. Lørdag 
nød vi alle at være ude, få snittet et 
par pinde, tændt et knitrende bål, 
hvorover vi tilberedte frokost, og få 
gang i fodbold og knob.
I april bliver det tid for førerstævne 
– FOKUS 2012 på efterskolen i Tøl-
løse. I år er det valgår – og der skal 
findes mennesker til såvel pladser i 
korpsråd samt ny vicespejderchef. 
Derudover skal stævnet bruge tid 
på opfølgning og videreudvikling af 
sidste års arbejde med handleplan 
for den enkelte kreds. Der bliver en 
kort status på konsulentordninger-
ne i de 4 kredse, der sidste år blev 
tilbudt et års arbejde sammen med 

Under byggeriet af ”Seminarie-
byen”, der nu ligger som nabo 
til Karmelkirken, har vores par-
keringsplads været benyttet til 
mange arbejdsopgaver og håndvær-
kernes parkering. Vi har derfor fået 
et tilbud om, at bygherre, som tak 
for lån, vil hjælpe os med en efter-
følgende renovering af parkerings-
pladsen sammen med anlæggelse 
af det ønskede græsareal, som vil 
give vores spejdere og legestuen 
bedre mulighed for udendørsakti-
viteter. Vi kan også få glæde af det 
til f. eks. kirkens årlige fødselsdags-
fest, hvor udendørs spisning har 
været en del af programmet.
Renovering af for-pladsen ved ho-
vedtrappen, skal vi selv stå for øko-
nomisk, og der er indgået en aftale 

med anlægsgartneren, om at fjerne 
græs og plante bøgehække (bøge-
pur), svarende til den beplantning, 
der kommer som skel over til den 
nye bebyggelse.
Det bliver spændende at se Karmel-
kirken i en ny ”dragt”.

Inge Aardestrup

renovering af parkeringsplads 
og anlæggelse af græsareal

en konsulent, hvoraf vi er den éne.
Vi har den næste aftale med Lily 
Bahnsen (vores konsulent) sidst i 
april. Siden forløbet startede op i 
oktober, har vi arbejdet med flok-
ken – at finde en flokfører, at finde 
muligheder for et fortsat tropsar-
bejde, at opstarte Roverarbejde og 
kredsens fremtidige ledelse. Her og 
nu ser det ud til, at der er fundet 
en løsning med Ane som ny kreds-
fører efter sommerferien – men der 
er fortsat behov for at se på mulig-
heder for en samarbejdspartner. 
Ligeledes er der tilsagn fra Anne T 
og Anna Beck som ny flokfører og 
flokmedarbejder – men vi arbejder 
fortsat på at finde én person mere 
til teamet. Det er en stor glæde, at 
nye folk får energi og interesse i at 
føre arbejdet videre, og forhåbentlig 
kan arbejdet i roverklanen fremad 
give positiv bonus på medarbejder-
siden samt medvirke til at holde 
energi og humør oppe i førersam-
menhæng. Der er fortsat behov for 
stor opbakning til spejderarbejdet i 
dagligdagen.
Sommerlejr-braget lyder i juli 
– Spejdernes Lejr 2012 d. 21-29 juli. 
Forventeligt ca. 30.000 deltagere. 
Roverne deltager fra vores kreds, 
og alle såvel nuværende som tidli-
gere spejdere har mulighed for at 
tilmelde sig lejren. Der er mulighed 
for alle for at komme på besøg på 
lejren. Læs meget mere på lejrens 
hjemmeside: www.2012.spejderne.
dk . Brug også muligheden for at 
snakke med en af spejderførerne, 
hvis du har spørgsmål.

På spejderkredsens vegne - Karin

næsTe forhandlingsmøde
Mandag den 14. maj kl. 19.00

speJderspalTen...

arbeJdsdage
i Karmel den 21. april og på Es-
højlund den 12. maj. kl. 9 - ca. 13
Det er vigtigt, at så mange som 
muligt møder op, for at vi kan 
holde vores huse ved lige. Oplys-
ning fås hos Laurits, som er kon-
taktperson til bygningsudvalget.
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Kunne man forestille sig at være 
kirke alene? At vi som kirker blot 
havde vores egen kirkebygning og 
menighed? At vi ikke var i kontakt 
med eller interesserede i andre 
kirker og måder at være kristen på? 
Nej vel. Vi er kirke sammen med 
kristne i hele Danmark, ja hele ver-
den. Selvom vi er forskellige, giver 
det mening at mødes, lære mere om 
hinanden og hinandens tro, at fejre,  
at vi er del af Guds menighed på 
jord – sammen. 
Danske Kirkers Råd står for samar-
bejde, netværk og mødested mel-
lem kirker – på de områder, som 
kirkerne definerer som vigtige. 
For at støtte arbejdet indsamles 
Påskesøndag en kollekt til Danske 
Kirkers Råd, som bl.a. arbejder for  

seniorTræf
bennY andersens digTe
tirsdag d. 24. april kl. 14.00 
En af gaverne, der kommer med 
alderen, er sansen for livet! 
Velkommen til en festlig, folkelig og 
fornøjelig eftermiddag hvor forfat-
teren Benny Andersens digte læses 
og fortolkes af Raymond Jensen, 
Østhimmerlands Baptistmenighed.
Der venter os helt sikkert en spæn-
dende eftermiddag, for Raymond 
Jensen er en meget levende og god 
fortæller. Der serveres kaffe/te og 
kage. Pris kr. 20,00

seniorTræf 
forÅrsudflugT
tirsdag den 22. maj 2012 kl. 10.30 
med start fra Karmel.
Vi kører i privatbiler og håber at 
mange kan køre selv og fylde bi-
lerne op, så alle, der har lyst, kan 
være med. Turen går til Rebildom-
rådet, hvor vi vil besøge Kulturkøb-
manden i St. Brøndum, hvor der er 
forskellige udstillinger. Vi besøger 
også det kønne lille stråtækte hus 
for foden af Rebild Bakker, hvor 
Krybskytten Lars Kjær boede med 
sin kone Marie, der var spåkone.
Vi har bestilt en 2 retters menu på 
Rebildhus, som vi tror, vil glæde 
de fleste. Vi slutter af med kaffe og 
småkager. Vi er tilbage ved Karmel 
sidst på eftermiddagen. Pris 200 kr.
Tilmelding senest søndag den 29. 
april 2012 til Ruth og Niels Chri-
stensen. Tlf.: 98 14 07 50 eller mail 
Niels.Christensen@skolekom.dk

forÅrs-
sangafTen
Koret indbyder igen i år til en hyg-
gelig forårssangaften i kirken.
Vi vil traditionen tro synge for jer, 
og I skal også selv synge med på 
nogle dejlige forårssange. Når vi 
er færdige vil vi gerne invitere på 
kaffe og diverse kager.
Kom og vær med søndag den 6. 
maj kl. 19.00. 
Vi glæder os til at se jer.

Kærlig hilsen Menighedskoret

kirkevandring
Søndag d. 17. juni er Karmel en 
del af årets kirkevandring i Aal-
borg under temaet ”Størst af alt 
er kærligheden”. Vi begynder med 
en andagt i kirken kl. 19:00, hvor-
efter turen går til Apostolsk Kirke 
på Hadsundvej, inden vi slutter af 
i Vejgaard Kirke. I Vejgaard Kirke 
vil der efterfølgende være samvær. 
Selvom det ´kun´ er 3 kirker, der er 
værter, er der bred kirkelig opbak-
ning til arrangementet. Således 
deltog omkring 250 mennesker 
i marchen sidste år. Der vil blive op-
taget en kollekt i Vejgaard Kirke til 
et lokalt formål.

Jacob Broholm Møller

Fredag d. 1. juni 2012 er det 60 år 
siden, at Karmelkirken blev stiftet 
som selvstændig menighed.  Jubi-
læet markerer vi med fødselsdags-
fest d. 1.juni og jubilæumsgudstje-
neste d. 3. juni.
Fredag d. 1.juni mødes vi til fest 
for hele familien og for alle aldre. Vi 
mødes kl. 17:00, hvor der er fami-
lieløb for alle aldre. Kl. 18:00 er der 
festmiddag (spændende buffet for 
alle aldre), og under middagen vil 
vi markere fødselaren gennem 60 
år. Efter middagen er der musik ved 
Margrete Grarup, Jakob Mygind og 
Mogens Jensen fra Hasseris Kirke. 
Der vil være noget for enhver smag. 
For børnene vil der være særskilt 
program.

De sidste 11 år har Baptistkirken i 
Danmark holdt Missionsstævne i 
Mariager, men i år hedder det Som-
merstævne, fordi det i år holdes 
sammen med Det Danske Missions-
forbund. Det betyder flere deltagere 
– og et endnu bedre program!
Sommerstævnet finder sted i Ma-
riager d. 29. juli- d. 4.august under 
titlen ”Giv velsignelsen videre!”. 
Programmet deles op, så der er 
noget for enhver alder, og børnene 
har særskilt program. En del af pro-
grammet er også Landskonference 
1, som finder sted onsdag d. 1. 
august. Tilmeldingsfolderen lægges 
frem i kirken - yderligere info findes  
på www.sommerstaevne.dk 
Tilmelding senest d. 1. julir(abat 
ved tilmelding før d. 31. maj 2012).

Jacob Broholm Møller

Vi forventer at slutte fredagens pro-
gram af ca. 21:30. Pris for festmid-
dagen og fredagens øvrige program 
er kr. 100,- for voksne, mens børn 
under 18 år er gratis.
Søndag d. 3. juni kl. 14:00 er der 
Fest- og Jubilæumsgudstjeneste, 
hvor Jacob Broholm Møller prædi-
ker og koret medvirker. Efterføl-
gende er der fødselsdagskaffe og 
lagkage.

Af hensyn til planlægningen bedes 
man tilmelde sig deltagelse fredag 
d. 1. juni til Inge Jensen, tlf. 98 18 
21 76, mail; ingearne@gvdnet.dk 
senest d. 15. maj 2012.

Jubilæumsudvalget

fødselsdagsfesT 
d. 1. og 3. Juni

giv velsignelsen videre!
de sager, der er beskrevet her:
• Klima og miljø: Arbejdet med 
Grøn Kirke bærer frugt i 2012 idet 
100 kirker nu er Grøn Kirke. 
• Dialog med muslimer: Hvem er 
’de andre’? Hvad har vi til fælles 
som troende mennesker i et seku-
lariseret Danmark – og hvor er vi 
forskellige? 
• Danske Kirkedage: Her mødes 
kristne fra hele Danmark til at 
fejre og markere kirkens enhed og 
mangfoldighed. Næste gang er i 
Aalborg d. 9.-12. maj 2013.
Kollekten påskedøndag går til det 
fortsatte samarbejde mellem kirker 
på disse områder – og hvor vi som 
baptister er med! Tak for en god 
gave til dette vigtige arbejde!

Jacob Broholm Møller

kollekT Til danske kirkers rÅd
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April
Sø. 01.04. Kl. 10.30. Familiegudstj.

Jacob Broholm Møller (JBM). 
Kollekt: Forældreløse børn i 
Afrika. Afslutning på fasteinds.

Sø. 08.04. Kl. 10.30. Påskegudstj.
JBM. Kollekt: Danske Kirkers 
Råd (Se omtale)

Sø. 15.04. Kl. 10.30. Nadverguds-
tjeneste. JBM. Kollekt: Rubura.

Lø. 21.04. kl. 9. Arbejdsdag i Karmel
Sø. 22.04. Kl. 17. Cafégudstjeneste
Ma. 23.04. Menighedsrådsmøde
Ti. 24.04. Kl. 14. Seniortræf (Se omt.)
Ons. 25.04. kl. 19. Samtaleaften i 

Nørresundby Baptistkirke
Emne: Om den homoseksuelles 
plads i menigheden.

Sø. 29.04. Kl. 10.30 Gudstj. JBM. 

Maj.
Sø. 06.05. kl. 19. Forårssangaften
 Menighedskoret
Lø. 12.05. kl. 9. Arbejdsdag på 

Eshøjlund.
Sø. 13.05 kl. 10:30 Nadvergudstj.

Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Ma. 14.05. Kl. 19. Forhandlingsmøde
Sø. 20.04. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 

JBM. Kollekt: Forældreløse børn 
i Afrika.

Ti. 22.05. Seniortræfs forårsudflugt
 (Se omtale)
Sø. 27.05. kl. 10.30. Pinsegudstj. JBM.

Juni
Fre. 01.06. Kl. 17. Fødselsdagsarr.

(Se omtale)
Sø. 03.06. Kl. 14. Festgudstj. JBM.
Sø. 10.06. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Sø. 17.06. Kl. 19. Kirkevandring 
 i Vejgaard. (Se omtale)
Sø. 24.06. Kl. 10.30. Nadverguds-

tjeneste. JBM. Kollekt: Præste-
skolen i Rubura.

Juli
Sø. 08.07. Kl. 10.30. Gudstjeneste

kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

karmelkirkens 
adresser
Præst 
Jacob Broholm Møller 
Johannes Ewalds Vej 21 
9000 Aalborg 
Tlf. 32 55 20 46 
Mobil 22 86 24 28
Træffes ikke fredag og lørdag.

Karmelkirkens hjemmeside
www.karmelkirken.dk

Menighedsrådets formand
Inge Aardestrup
Degnevænget 29
9520 Skørping
Tlf. 98 39 39 00 / 29 47 67 17

Menighedens kasserer 
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160, 
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 98 15 79 79

Hvis du ønsker at indbetale bidrag 
til Karmelkirken, kan du anvende 
girokonto 
reg. nr.: 9570 kontonr.: 2179741
eller bankkonto
reg. nr.: 9246 kontonr.: 2460006492

Omsorg, besøg
Kontakt til omsorgsgruppen kan 
ske til Ruth og Niels Christensen 
tlf. 98 14 07 50.

Telefon i Karmel. 98 11 55 25

FASte uGeNtliGe 
ArrANGeMeNter.

Onsdag
 Menighedskor 16.30
Torsdag
 Legestue 16.30 - 18.00
 Cafeen 17.30 - 19,00
 Varm mad fra kl. 18.00
 Spejdere 16.30 og 18.30

Spejdermøder, se “Toeren”, eller 
kontakt Karin Brogaard Anesen
98 29 49 19

TillYkke
Fødselsdage

80 år
11.06. Vera Næsby
70 år
11.06. Vivi Vestergaard
28.06. Jørgen Behrentzs
60 år
17.04. Jette Bruun

Kira & Mark Rødkær fik d. 15. feb. 
kl. 8:24 datteren Sara. 3940 gr. og 
53 cm lang

Dåbsdage
60 år
22.06. Ingrid Søndergaard Jensen
50 år
22.04. Ole Bock
25 år
24.05. Stinne Ladegaard Pedersen
14.06. Pia Jørgensen

Guldbryllup
05.05. Aasa og Finn Christiansen

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden 
til min fødselsdag.
Venlig hilsen Clara Nielsen

Dødsfald

Den 24. marts 2012 døde
Jens-erik tranholm

Født d. 9. jan 1929
Døbt d. 6. sept. 1953

Æret være Jens-Eriks minde

I denne forsendelse findes INFO for 
april, maj og juni samt offerdagsku-
verter (husk nummer på kuverten).

Næste INFO kommer den 30. juni. 
Stof til dette bedes sendt til louise-
varberg@live.dk senest den 16. juni.




