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Farvernes landskab blæst ud under himlen.
Grønneste marker li’så langt som dit øje når.
Tidevandsbølgen viger og stiger.
Åndedrag gennem tusind år.

Sejlende sole mod vest rammer havet.
Splintrede spejle skyller ind mod det grønne land.
Rødmalte skyer jages på himlen.
Bølgeslag mod den lave strand.

Varfter og diger står skarpt imod lyset.
Marsken bliver dunkel, endnu skimtes de lyse får.
Plagen ved leddet bli’r som en skygge
I det mørke, hvor alt forgår.

Himmelens stjerner så fjernt over kloden.
Vældige verden mens du føler dig lille her
Fuglenes stemmer stiger mod gryet
Sommermorgenen er os nær.

Jens Rosendal 1995
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Repræsentanter til 
Landskonferencer:
•	 Louise	Varberg
•	 Lisbeth	Jørgensen	
•	 Laurits	Øllegaard	Larsen.
 
Det er valgudvalget, som via for-
slag til kandidater fra menigheden, 
indstiller til valget på forhandlings-
mødet, så giv os meget gerne nogle 
gode indspark.
Henvendelse om kandidater kan 
fremsendes til valgudvalget v/Do-
nald Dahl Larsen – senest den 
1. oktober 2020. 

På valgudvalgets vegne 
Donald Dahl Larsen.

til menighedsråd, udvalg og øvrige 
tillidshverv.

På vores forhandlingsmøde, søndag 
den 1. november 2020, skal der ske 
følgende nyvalg evt. genvalg af nu-
værende medlemmer, formand og 
deltagere:

Menighedsrådet 
(der skal vælges to medlemmer og 
gerne suppleanter):
•	 Per	Beck	(modtager	genvalg)
•	 Lisbeth	Jørgensen	
 (modtager genvalg)

valg til KarmelKirKens 
baptistmenighed

musiKgudstjeneste
Glæd jer til endnu en musikgudstje-
neste med Lise Robenhagen Hjørne 
og Knud Erik Thrane i Karmelkir-
ken. Søndag den 30. August 2020 
kl. 14.00 får vi endnu engang besøg 
af Lise og Knud Erik som vil under-
holde os en times tid med dejlig 
musik og fortællinger derom. 
De vil bl.a. synge og spille klassisk 
musik, samt sange fra musicals og 
Disney-film. Derudover vil de fortol-
ke norske, svenske og danske folke-
toner med et kirkeligt indhold, eller 
sange omhandlende natur og sen-
sommer. Der vil også være plads til 
et par fællessange.

Gudstjenesteudvalget

Med 
KvindenetværK 
i UKraine

Søndag den 25. august kl. 14:00 
byder vi igen velkommen til Lise 
Robenhagen Hjørne, som denne 
gang vil være akkompagneret af 
Knud Erik Thrane, kirkemusiker 
ved Abildgaard Kirke i 
Frederikshavn.
Lise er nu på tredje år af sin 
bachelor ved Aarhus Universitet, 
hvor hun studerer musik og sang 
ved Bodil Øland og Henriette 
Bonde Hansen. 

Sang- og 
MUSiKgUdStjeneSte 

Knud-Erik Thrane kommer fra 
Skagen. Han er professionel pianist 
og organist og en særdeles dygtig 
akkompagnatør.
Lise og Knud Erik har arbejdet 
sammen siden 2016 og har igennem 
de seneste år udviklet et bredt 
repertoire af musicalhits, nordisk 
folketone samt klassiske arier fra 
opera og operetter.

Gudstjenesteudvalget

Vi har haft et dejligt forår hos 
Vejgaardspejderne. Vi hygger os 
hver torsdag i kirken. Her mødes 
ca. 10 spejdere hver uge til sjov, 
læring, udfordringer og hygge.
I starten af juni var vi på kreds 
tur i Koldkærhytten, hvor vi sov i 
hængekøjer og bivuak, klatrede i 
træer i 10 meters højde og hyggede 
os med hinanden. En dejlig 
weekend hvor der blev afprøvet 
nye ting og overvundet grænser. 
Det var skønt at opleve hvordan 
børnene udviklede sig.
I maj måned startede vi 
familiespejd for børn fra 2 til 6 

år, sammen med deres forældre 
eller bedsteforældre. De mødes 
i Sohngaardsholmparken (ved 
Sohngaardsholm Slot) et par 
lørdage i måneden. Her hygger 
de med lege, natur, sang, andagt 
og frokost. Der har været 2-9 børn 
de gange, de har været samlet. Vi 
glæder os til at komme i gang igen 
efter ferien og håber på at rigtig 
mange børn og voksne har lyst til 
at deltage. Hvis I kender nogle, 
der kunne være interesseret kan I 
kontakte Linda (tlf. 93107372).
Alt i alt et dejligt forår.
God sommer til jer alle

Her en lille SoMMerHilSen 
fra Spejderne

Cafégudstjeneste 
den 8. september kl. 10.00

Sidste efterår deltog Birgit Hebbel-
strup og Anette Jensen, Østhim-
merlands Baptistmenighed, i Euro-
pæiske Baptisters kvindekonferen-
ce i Ukraine.

Søndag den 8/9 kl. 10.00 kommer 
de og holder cafégudstjeneste sam-
men med os. Emnet for gudstjene-
sten bliver oplevelserne fra dette 
arrangement og samtidig indtryk 
af, hvordan det er at være baptist 
i dette land, der tidligere lå ”bag 
jerntæppet” og, hvor forholdene var 
(og måske stadig er) ganske van-
skelige. 
Som sædvanligt begynder gudstje-
nesten kl. 10.00 med kaffe og rund-
stykker.

Gudstjenesteudvalget
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du Kom med 
alt det der 
var dig
Kærlighedssangen ”Du kom med 
alt det der var dig” er en af de mest 
sungne danske fællessange. Mange 
ved, at den er skrevet af digteren 
Jens Rosendal. Men vidste du også, 
at Rosendal er den nulevende dan-
sker, der har flest sange med i Høj-
skolesangbogen?
Søndag den 4. oktober sætter vi 
spot på Rosendals liv og sange. Ved 
musikgudstjenesten er afsættet en 
række af de Rosendal-sange, der 
findes i Højskolesangbogen krydret 
med fortællinger om digterens liv 
og poesi. Der bliver afstikkere til 
andre musikalske universer – og 
selvfølgelig lejlighed til, at synge 
med på de kendte og elskede tek-
ster.
Medvirkende: Mads Lindholm m.fl.
Kom og vær med søndag den 4. ok-
tober, kl. 10.30.

Gudstjenesteudvalget 



Fra Østhimmerlands menighed.
Den 17. september kl. 19.00 i Vårst 
Baptistkirke.

 

En koncertberetning om at miste
Mit navn er Klaus Høgh-Lefholm. 
I 2012 mistede jeg min næsten 
11-årige søn. I tiden efter oplevede 
jeg, at når mennesker omkring mig 
spurgte ind til mit tab, så var det 
en befrielse at få lov at tale om min 
søn, og om at miste ham. Tanken 

bag denne koncertberetning er i 
dette udgangspunkt. At fortælle og 
synge om den sorg vi alle på en el-
ler anden måde møder i livet. 
”En meget åben, ærlig og hjerte-
varm fortælling om det mest forfær-
delige i verden - at miste sit barn”.
”Med ord, sang og musik tager 
Klaus os med på sin rejse gennem 
en sorg, som kan være svær for an-
dre at fatte”.
”Den rammer ned i enhver foræl-
dres værste angst, og er så dyb, at 
vi bliver magtesløse. Men det er 
også en livsbekræftende aften om 
en uendelig stor kærlighed. Til et 
barn. Til livet.” 

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 i 
Vaarst Baptistkirke
Fællessang til livet v/Arne Andrea-
sen.
”Jeg har lige knækket en af tilvæ-
relsens store gåder.
Hvorfor er vi her?
Vi er her for hinanden.
Det er faktisk derfor vi er her.
Vi skal lyse for hinanden.
Resten er ude af vores hænder.
Og i gode, stærke hænder.
Hos Ham,

der gir jordbærret sin farve,
vinteren sit mørke og
morgenstjernen sit lys.”
Arne Andreasen siger. ”Jeg glæ-
der mig så meget til at være under 
samme sol og tag som jer og mærke 
livet pulsere – i en stor, fællessang 
til livet.
Velkommen til en varm og vedkom-
mende aften

Undervisningsudvalget i Østhim-
merlands Baptistmenighed    

invitation

I DETTE INFO 
findes program for august – oktober. 
Næste INFO udkommer den 31. 
oktober, og stof hertil bedes sendt 
til louisevarberg@live.dk  
senest den 17. oktober.

nYT Fra sPeJderne
Baptistspejderne i Danmark fylder i år 
90 år.
Vi skulle have været samlet på Øksedal, 
sammen med alle Baptistspejderne fra 
hele landet. Sådan blev det ikke, men vi 
var 29 spejdere fra Vejgaard og 3 fører 
fra Aarhus som tog til Øksedal.
Vi havde en skøn lejr i både regn, blæst 
og dejligt solskin. Vi fejrede fødselsdag 
med lækker kage, sang, gaver og 
livestream til andre lejre rundt om i 
landet.
Vi havde aktiviteter både til vands, på 
land og i luften.
Vi glæder os allerede til næste år, når vi 
tager til Øksedal igen.
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Indbyder vi til sangeftermiddag 
med besøg af Forstanderparret på 
Rebild Efterskole, Lotte og Troels 
Schrøder med emnet ”fællesang og 
fortællinger”
I forårets måneder har mange væ-
ret optaget af fællessang på flere 
måder.
Derfor syntes vi, det kunne være 
godt at begynde sæsonen med en 
eftermiddag, hvor vi sang og hørte 
musik og fortællinger.
Lotte og Troels er rigtig gode til at 
formidle, det kender vi fra tidligere 
besøg. 

Tirsdag den 27. oktober. Kl. 14,00. 
Besøg af naturvejleder Esben Buch, 
Aalborg kommune.
Emne. ”Aalborgs grønne guld” 
Denne eftermiddag blev aflyst i for-
året, så nu glæder vi os over, at det 
er lykkedes at få en ny aftale.
Esben Buch er en meget kendt og 
interessant foredragsholder, både 
med ture i naturen, men også in-
dendørs omkring kaffebordene, er 
det spændende at være tilhører.
Foredraget, som vi skal lytte til, 
vil blive ledsaget af lysbilleder og 
fortællinger, hvor han gennemgår 
en perlerække af spændende na-
turområder, parker og kirkegårde i 
Aalborg kommune. 

Velkommen til disse anledninger, 
hvor der serveres kaffe, te og kage.

Pris kr. 25,00

Inge Jensen

Som så mange andre har vi i Se-
niortræf måttet aflyse arrangemen-
ter her i foråret, det blev til 3 arran-
gementer.
Vi glæder os over, at vi nu igen kan 
indbyde til nogle eftermiddage 
her til efteråret og håber, at vi må 
komme godt gennem sommermå-
nederne, så der er kræfter og lyst til 
igen at mødes i Seniortræf.

Efterårets program, 2020 er plan-
lagt, og vi vil senere planlægge for-
året 2021.

Tirsdag den 29. september Kl.14.00

seniortrÆF
Som følge af Coronakrisen blev 
Landskonference I i sommer ud-
skudt. 
Det betyder, at nu afholdes sam-
men med Landskonference II lørdag 
den 7. november kl. 10 – 17. Det fin-
der formodentlig  sted i Apostolsk 
Kirkecenter i Vejle. Her skal blandt 
andet foretages valg til ledelsen. På 
valg er Per Beck, Vibeke Dalsgaard 
og Kio Awi. 
De to førstnævnte er villige til gen-
valg, mens Kio Awi ikke stiller op 
igen. 
Indstilling af kandidater til valg 
(herunder indstilling af kandidater, 
der er villige til genvalg) skal være 
Sekretariatet i hænde senest 25. 
september 2020.

Forslag, der ønskes behandlet på 
landskonferencen, skal være Sekre-
tariatet i hænde senest 7. septem-
ber 2020.

landsKonFerence 
i og ii 
den 7. november

FÆllessKabsdag 
i Kulturcenter 
vendsyssel
Søndag den 27. september

Programmet begynder kl. 10.30 
med gudstjeneste. Herefter er der 
frokost, og senere er der mulighed 
for deltagelse i forskellige work-
shops, hvor man på stedet kan 
vælge, hvad man vil deltage i. 
Yego vil lave en udstilling om deres 
projekt, og der vil være tilbud for 
forskellige aldre. 
Dagen slutter med et musikindslag.

Pris for frokost og kaffe er 60 kr., 
og tilmelding skal ske senest den 
14. september. 
Der kommer mere konkret informa-
tion senere.
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August
Sø. 02. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Christian Sofussen. 
 Kollekt til Himmelske dage
Sø. 09. kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Karmelkirken
Sø. 16. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 23. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Henrik Holmgaard. 
 Kollekt til Internet fordrevne
Sø. 30. Kl. 14.00. Musikgudstjeneste. 
 Lise Hjørne og Knud Erik Thrane. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser

September
Sø. 06. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Karmelkirken
Sø. 13. Kl. 10.30 Fællesgudstjeneste 
 med Østhimmerlands Menighed 
 i Karmelkirken. Raymond. Jensen. 
 Kollekt til Dansk Missions Råd
Sø. 20. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 27. Kl. 10.30. Fællesskabsdag i 
 Sæsing. (se omtale).
Ti. 29. Seniortræf med Lotte og 
 Troels Schrøder (se omtale).

Oktober
Sø. 04. Kl. 10.30. Du kom med alt det, 
 der var dig. Mads Lindholm. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 11. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 18. Kl. 10.30. Musikgudstjeneste. 
 Rune Funch. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 25. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Internt fordrevne
Ti. 27. Kl. 14.00. Seniortræf 
 med Esben Buch (se omtale)

November
Sø. 01. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Per Beck. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser

kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,afholdes møderne i Karmelkirken. 
Alle tidspunkter er med forbehold (for evt. Corona ændringer).

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
Starter den 20. august

Søndag
 Engelsk gudstjeneste
 med Koinonia kl. 16.00

Fødselsdag
90 år
08.09. Edith Thorngaard
80 år
10.08. Anders Vestergaard
75 år
15.08. Henning  Aardestrup
70 år
21.10. Carrit Lynnerup
50 år
10.09. Lars Tørholm
14.10. Mette Valbak Christiansen

dåbsdage

75 år
30.09. Edith Thorngaard
25 år
05.11. Lisbeth Jørgensen

nyt mobilnummer
Kirsten Poulsen 22 53 74 56

taK

Hjertelig tak for hilsen og en 
smuk blomst på min 75 års 
fødselsdag. Det varmede meget i 
den mærkelige periode, hvor alle 
normale aktiviteter var sat i bero.

Kærlig hilsen
Gudrun Knudsen

Hjertelig tak for den smukke buket 
med sommerblomster og hilsenen 
fra menigheden til Ritas 75 års 
fødselsdag!

Kærlig hilsen
Rita og Villy Larsen

Tusinde tak for blomsterhilsnen 
ved vores krondiamantbryllup.
Kærlig hilsen fra
Inge Lise og Jens Peter Christensen

Kære menighed
Mange tak for blomsterhilsen til 
min 85 års fødselsdag, som jeg, 
mod min vilje, 
måtte tilbringe på hospitalet, og 
der gjorde blomsterne stor glæde.

Kærlig hilsen Arne

Tak for blomsterhilsen i anledning 
af min 85 års fødselsdag

Kærlig hilsen Kirsten Borksted

Tak for opmærksomheden ved 
vores bryllup 20. juni 2020 – vi 
havde en dejlig dag.

Kærlig hilsen Lars og Majken

tillyKKe

Kørselsordning
Har man behov for kørsel i 
forbindelse med gudstjenester i vore 
nabomenigheder eller andre kirkelige 
handlinger,  kan man kontakte Lisbeth 
Jørgensen på tlf. 60816100 eller 
mail:emailtillisbeth@gmail.com senest 
3 dage før.

Menighedsrådet




