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Salme 22 i Salmernes Bog.
Når du læser dette, er julens stjer-
ner sikkert pillet ned, og englene 
forsvundet, og vi går og venter 
på den næste højtid, påsken. Her 
håber vi også, at foråret er kommet, 
men inden da er der et par lange, 
mørke måneder, der skal overstås. 
Sådan tror jeg, at de fleste af os har 
det. I kirken har vi i perioden mel-
lem jul og påske altid haft fasten, 
som igen i de senere år er blevet 
dyrket mere. Og det er en god ting, 
men den står stadig noget diffus 
for os, ligesom at det er svært at se 
den helt klare sammenhæng mel-
lem jul og påske. Jo, de fleste af 
os er klar over, at Jesus bliver født 
julenat (det er i hvert fald der, vi fej-
rer det), og at Han dør og genopstår 
i påsken. Men for mange af os er 
julen mest af alt en prolog til påske. 
For Gud blev menneske, det er det 
vi fejrer i julen, men ser vi ´kun´ 
sådan på det, som blev han menne-
ske for at dø – i stedet for os?
For at der kan ske en forsoning, 
må man begive sig ind på den 
andens banehalvdel – og det er jo 
netop det, der sker i julen. Jesus er 
det helt konkrete udtryk for Guds 
nærvær. Og det er afgørende, for 
al forsoning begynder netop med 
nærvær.
Ved at vende sit ansigt mod os, har 
Gud startet forsoningen – ikke ved 
korset, men ved krybben. Når vores 
fokus er på forsoning ved korset, 

så bliver fokus helt og holdent på 
menneskets skyld, altså hvad vi har 
gjort eller ikke gjort. Konsekvensen 
heraf er, at vi føler skam, nemlig 
den erfaring, der ikke handler om, 
at vi har gjort noget forkert, men at 
vi er forkerte. Det handler ikke om 
en skyld, der kan tilgives, men om 
den svært helbredelige skam over, 
at jeg er mig. Kendetegnet på den-
ne skam er det bortvendte ansigt.
Vi kan få en fornemmelse heraf, 
ved at læse Salme 22, som Jesus 
også citerede noget af på korset. 
Men vores ensidige fokus af forso-
ningen på korset og Jesu korsord 
om ”Min Gud, min Gud, hvorfor har 
du forladt mig?” hjælper os ikke, 
men udtrykker den hjerteskærende 
fortvivlelse over det bortvendte 
ansigt. 
Men vende- og højdepunktet i 
Salme 22 er ikke det vers, men deri-
mod verset (25): ”For han viste ikke 
foragt og afsky for den hjælpeløses 
nød; han skjulte ikke sit ansigt for 
ham, men hørte, da han råbte om 
hjælp”.
Og der begynder forsoningen: med 
erfaringen af, at Gud ikke vender 
sit ansigt væk fra noget, jeg er eller 
gør, føler eller tænker. Den erfaring 
er vendepunktet ind til en virkelig 
forsoning med mig selv og med 
Gud.
Kol. 1:18b-23

Jacob Broholm Møller

Fra krYbbe Til kors!
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På Menighedens forhandlingsmøde 
17. november 2013 blev der informe- 
ret om regnskabet indtil dato lige-
som budgettet for 2014 blev vedta-
get. 
Det blev besluttet, at Menigheden 
også i det kommende regnskabsår 
støtter 2 projekter i BiD hhv. Børn 
i Afrika og Teologisk uddannelse i 
Burundi/Rwanda.
Der var valg til Menighedsråd og 
Per Beck, Henning Aardestrup og 
Donald Dahl Larsen blev valgt.
Desuden var der genvalg af for-

handlingsleder og sekretær og de 3 
arbejdsudvalg – Gudstjeneste- og 
undervisningsudvalg, Bygningsud-
valg og Informationsudvalget for 
den kommende periode.
Der blev udpeget 3 repræsentanter 
og én suppleant til BiD´s landskon-
ference i 2014.
Desværre har koret måttet stoppe 
sine aktiviteter p.g.a. Alices syg-
dom.

Donald Dahl Larsen

forHaNDlINgsMøDEt DEN 17. NovEMbEr 2013 sPEjDErNyt
Lørdag d. 11. januar var 45 spej-
derførere, primært fra Nordjylland, 
samlet til Dialogdag med Korpsrå-
det i Karmelkirken. Det var en god 
dag, hvor vi hver især arbejdede 
med, hvad vores motivation er for 
at være en del af DBS. Korpsrådet 
gav også info om, hvad de arbej-
der med, og der var tid til at stille 
spørgsmål til korpsrådet om løst og 
fast. Det var første gang, at korps-
rådet inviterede til dialogdag, men 
det er ikke sidste gang.
Spejderne starter op d. 16. januar 
med bål, og vi holder forsat spej-
dermøde hver torsdag fra kl. 18.00-
19.30.  Vi synes, at det er dejligt, 
når der er andre end spejderforæl-
drene, der kommer og spiser i kir-
kens cafe kl. 17.30, og vi vil opfor-
dre alle til at komme og være en del 
af fællesskabet omkring bordene. 
Alexander Seemann, vores trops-
fører, er godt i gang med korpsets 
specialførertræning. Teresa Kilde-
lund er med til at lave førerstævne, 
der skal afholdes den 1. weekend 
i maj i Rebild. Anna Beck er blevet 
valgt ind i staben i Vendelbodivi-
sion, som vi blev optaget i i novem-
ber.
Vi har planlagt kredsweekend d. 
25.-27. april.

Spejderhilsen
Ane

Fra spejdergudstjenesten  
den 1. december

indsamlinger i karmelkirken
Vi kan glæde os over at være en del 
af Baptistkirken i Danmark (BiD), 
og på den måde være med til at 
hjælpe i fælles flok. Således bidrog 
du i 2013 gennem BiDs projekter til, 
at mere end 2500 forældreløse og 
udsatte børn i Burundi og Rwanda 
blev støttet. Det er livsforvandlen-
de for et barn at få en plejefamilie, 
og komme i skole, med håb om en 
uddannelse, og derfor vil vi igen i 
år støtte dette projekt. For blot kr. 
500,- sikrer du, at et barn kommer 

i plejefamilie i et helt år, ligesom at 
der skabes tiltag, der mere frem-
adrettet og så sikrer barnet udover 
den tid, det er en specifikt del af 
projektet.
I 2013 bidrog du ligeledes til, at 25 
nye præster blev færdiguddannet 
på Præsteskolen i Rubura, Burundi, 
og de skal nu, i februar måned, 
ordineres til tjeneste. Her kan du 
for blot kr. 500,- støtte uddannelsen 
af to præster på Præsteskolen i en 
måned.
I år vil der, som en del af BiDs 175 
årsjubilæum være en særlig jubi-
læumsindsamling, der fordeles 
mellem Forældreløse børn i Afrika 
og opstarten af et katastrofeopbyg-
gende projekt i Myanmar. I den 
forbindelse kan der også købes 
Jubilæums-the og kaffe, fra hhv. 
Myanmar og Burundi.
Så tak for, at du også vil tænke på 
disse projekter i år!

Jacob Broholm Møller



3

MøDEr MED jEsus 
Vi hører om Jesus i kirken hver 
uge! Alligevel har vi valgt at til-
byde en serie på 5 torsdage, hvor 
vi sætter fokus på Jesus – og vel 
og mærke den Jesus, som vi møder 
ham i Markusevangeliet. For Jesus 
er den mest interessante person, 
der nogensinde har levet. Alle, der 
mødte ham, reagerede stærkt på 
ham. Nogle med jubel og glæde, 
andre med vrede og had, eller som 
Markus siger det: Folk var ”ude af 
sig selv”. Men ingen forblev urørte

Vi vil over de 5 torsdage prøve at 
gennemgå Markusevangeliet. Det 
er ikke et krav, men en go ide at 
læse med i Markusevangeliet over 
ugerne, eller have læst Marku-
sevangeliet på forhånd. Men alle er 
velkomne, og sammen vil vi forsøge 
at finde svar på nogle af de spørgs-
mål, som evangelierne rejser.

Det bliver følgende 5 torsdage, 
d. 27. februar, d. 6. marts, 13. marts, 
d. 27. marts og d. 3. april. Hver 
gang er det fra kl. 16.30, og vi slut-
ter, så at vi kan gå ned og spise i 
cafeen kl. 17.30. 

Nærmere information vil blive udle-
veret ved starten af studie- og sam-
talegruppen. 

Jacob Broholm Møller

seniorTræF
Tirsdag d. 25. februar, kl. 14.00 
indbyder SENIORTRÆF til en 
eftermiddag med 

Peter duetoft, sindal,
med emnet: ”Livsværdier”
Peter Duetoft er tidligere folketings-
medlem og kendt som en meget in-
spirerende foredragsholder.
Han fortæller her lidt om foredra-
gets indhold: Ny teknologi, karrie-
re og mediernes indflydelse præger 
vor hverdag. Foredraget er meget 
nærværende og debatskabende –
Og det konfronterer os med mange 
spørgsmål fra vor egen hverdag. Har 
vi glemt livskvaliteten i vor moder-
ne livsform? Har vi glemt at være 
mennesker? Kan vi ”nøjes med” 
elektronisk kontakt? Hvor blev fæl-
lesskabet af? Er vi ved at udvikle os 
til et samfund, hvor man har glemt, 
at livet skal leves sammen med 
andre mennesker? Er samfundets 

røde tråd ved at blive klippet over? 
Er ensomheden i virkeligheden vort 
største samfundsproblem? 
Foredraget giver nogle positive bud 
på, hvordan vi kan modvirke de 
negative tendenser

Tirsdag d.25 marts. Kl. 14.00 får 
SENIORTRÆF besøg af 
Marianne Qvistorff, rebild, med 
emnet: ”en skolepiges erindringer 
om krigen i Tyskland”
Marianne Qvistorff er født og 
opvokset i Tyskland under 2.ver-

denskrig. Hun vil fortælle om sine 
oplevelser ved som barn at være 
vokset op i Hitlertiden.

Alle er velkomne til disse anlednin-
ger. Der serveres kaffe/te og kage. 
Pris kr. 20,00

Inge Jensen

Damaskus, Syrien, tidligere politik-
er og nuværende forfatter, debattør, 
foredragsholder, rejseleder og Senior 
Fellow ved den amerikanske tænket-

lørdag den 29. marts 2014 
kl. 10-16, i Vesterkær Kirke, 
skydebanevej 2, 9000 Aalborg

Når troen koster! - om religion og 
politik i Mellemøsten
Mød professor Jørgen Bæk Simonsen, 
foredragsholder og forfatter Naser 
Khader og musiker Jens Nielsen
Professor, dr. phil. Jørgen Bæk Simon-
sen, Institut for Tværkulturelle og 
Regionale studier ved Københavns 
Universitet tegner med udgangs-
punkt i en historisk belysning af ud-
viklingen i forholdet mellem kristne 
og muslimer i Mellemøsten. 
Naser Khader, cand.polit., født i 

ank Hudson Institute og vært på pro-
grammet ’Arabiske stemmer’ på DR’s 
P1 vil belyse de kristnes forhold i 
Mellemøsten i nyere tid og især efter 
Det Arabiske Forår
Dagen afsluttes af musikeren Jens 
Nielsen, som under temaet ’Hvor er 
min salmetone?’ vil introducere en 
række nye salmer og ny kirkemusik. 
Der bliver god lejlighed til at synge 
med på salmerne.

Tilmelding senest torsdag den 20. 
marts 2014 til Lars Møller Jensen:
lars.m.jens@gmail.com 
Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. 
Betaling samtidig med tilmelding til 
konto i Jyske Bank, reg.nr. 5079 kon-
to 0001404911 med tydelig indbetal-
er angivelse.

NorDjysk kIrkEDag 2014
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Februar
Sø. 02. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
Sø. 09. Kl. 10.30. Familieguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller.
 Kollekt: Forældreløse børn
Sø. 16. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller
 Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Sø. 23. Ingen gudstjeneste
Ti. 25. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale.

Marts.
Sø. 02. Kl. 10.30. Fastelavns- og 
 familiegudstjeneste.
 Kollekt: Forældreløse børn.
Sø. 09. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller
 Herefter Menighedens årsmøde. 
 Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Sø. 16. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller.
Sø. 23. Kl. 10.00. Temagudstjeneste 
 ”At leve autentisk”. 
 Gudstjenesteudvalget
Ma. 24. Kl. 19.00. Regionsmøde BiD
Ti. 25. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale.
Lø. 29. Nordjysk Kirkedag. 
 Se omtale. 
Sø. 30. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller

April
Sø. 06. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt: Præsteskolen i Rubura.

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

Præst 
Jacob Broholm Møller
Johannes Ewalds Vej 21 
9000 Aalborg 
Tlf. 32 55 20 46 
Mobil 22 86 24 28
 
Ved behov for samtale, omsorg eller 
besøg, kan man kontakte menighe-
dens præst. Bemærk dog, 
at fredage og lørdage er fridage

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

CAFÉ oG sPejderNe

Torsdag
 Cafeen Varm mad fra kl. 17.30
 Spejdere 18.00 og 19.30
 Rovermøder i lige uger.

Spejdermøder, se “Toeren”, 
eller kontakt Ane Ledet Møller 
tlf. 40 85 52 08

TillYkke
DåbsDagE
70 år
19.03. Ritta Knudsen
19.03.  Svend Erik Knudsen
19.03.  Kirsten Poulsen
60 år
21.03.  Jørn Larsen
50 år
08.03.  Elly Thomsen

NyE aDrEssEr og tElEfoN
Dorit Jensen:
 Mobil nr. 21 45 36 75
 (fastnetnummer er slettet)
Donald Dahl Larsen:
 Mobil nr. 29 32 57 64
 (fastnetnummer er slettet)
Jonna og Bruno Jacobsen: 
 98 15 59 80 Mobil 40 93 90 33.
 (fax og et fastnr. slettet)
Jørn Larsen, ny adresse
 Provstejorden 14, st.tv. 
 9000 Aalborg
 (uændret mail og tlf.)

I DENNE forsENDElsE
findes INFO med program for febru-
ar ogh marts 2014. 
Næste INFO kommer den 29. marts. 
Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk senest den 
15. marts.

MENIgHEDENs 
forHaNDlINgsMøDEr
Der indkaldes til forhandlingsmøde

søndag 
den 9. marts 2014 kl. 10.30 
Årsmøde efter gudstjenesten

Mandag 
den 5 maj 2014 kl. 19.00

Hjertelig tak 
for hilsner, blomster og gaver, som 
vi fik til vores diamantbryllup. 
Tak for en dejlig dag.

Kærlig hilsen
Clara og Villiam Nielsen.

Som det er de fleste bekendt, 
ophørte Baptistkirken den 1. juli 
2013 med at føre kirkebøger. Derfor 
er der naturligvis nogle procedurer, 
der har ændret sig med hensyn til 
anmeldelse af fødsel, vielse m.v.
Vi plejer at kunne støtte os til vej-
ledningen i menighedens årsberet-
ning, og det vil også være tilfældet 
med de nye regler, som vil blive 
nøje beskrevet i den nye årsberet-
ning, der udkommer i løbet af den 
næste måneds tid. 
De, der måtte have brug for vejled-
ningen, inden årsberetningen ud-
kommer, bedes henvende sig til 
Jacob Broholm Møller.

Louise Varberg

PErsoNrEgIstrErINg, 
vIElsEr og attEstEr EftEr 
baPtIstkIrkENs oPHør 
MED kIrkEbogsførINg 
1. julI 2013

PræstEN HolDEr fErIE
Jacob Broholm Møller holder ferie i uge 8, fra 
mandag den 17. februar til og med søndag 
den 23. februar.


