
gæstfrihed

stiftelsesfest

årsmødet

grundtvig
gudstjeneste

sommerstævnet

seniortræf

bid-projekter

menighedsnyt

april - juni 2016

”Lad broderkærligheden vare ved; 
glem ikke gæstfriheden, for ved at 
være gæstfrie har nogle uden selv at 
vide det haft engle som gæster”.

Hebræerbrevet 13.1-2

Vi har netop fejret påske, og der-
med den anden af kirkeårets store 
fester. (Den første var julen – Jesu 
fødsel). I påsken fejrer vi Guds 
kærlighed! Det kan lyde underligt, 
for der er ikke meget kærlighed 
over korsfæstelse, lidelse, død eller 
opstandelse.  

Kærlighed er ikke en følelse, men et 
forhold. Det er derfor, at man gifter 
sig – for at leve i lyst og nød (eller i 
medgang og modgang, som vi siger 
i vielsesritualet). Og når man er sat 
i et forhold, så er det,  fordi fælles-
nævneren er. Du er vigtig for mig!

Og et sådan forhold er du og jeg sat 
i, for Gud elsker verden så højt, at 
Han sendte sin eneste Søn, Jesus 
Kristus til verden, ikke for at vi 
skulle indordne os, men fordi  Gud 
elsker os, som vi er! Og vi kan sige, 
at kærlighed er ikke-magt, eller 
afmagt. Og derfor er det ikke mær-
keligt, at den kærlige Guds afgøren-
de åbenbaring sker i den yderste 
afmagt – naglet til et kors.

Det glædelige budskab om Guds 
kærlighed er, at vi betingelsesløst 
er Guds umistelige børn, fordi Gud 
ikke kan lade være med at elske os. 
Meddelelsen om det er Jesu liv og 
lære og særligt hans død og opstan-
delse.

En af de måder, vi kan vise det på, 
er ved at være gæstfrie. Det siger 
bibelen ikke meget om, men det, 
den siger herom, er vigtigt. 

”Legenden fortæller, at Abraham 
en dag gennem døråbningen fik 
øje på en gammel mand, der kom 
vandrende langs vejen. Det virkede 
som om manden var træt og havde 
været på vej i lang tid, - hans tøj 
var støvet, og fødderne var fyldt 
med sår.

Abraham fyldtes af medfølelse og 
inviterede manden indenfor, så de 
kunne dele et måltid, og så kunne 
gæsten bagefter tilbringe natten i 
lejren i en blød seng. Vandreren tog 
taknemmeligt imod tilbuddet.
Ved middagen noterede Abraham 
sig, at hans gæst hverken velsig-
nede maden eller takkede Gud for 
den, og Abraham kunne ikke lade 
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Fortsat fra forsiden

være med at spørge hvorfor. ”Jeg 
dyrker ildens Gud og ingen anden”, 
blev der svaret. Svaret gjorde Abra-
ham så vred, at han straks smed 
manden ud. Han fik ikke engang 
lov til at afslutte sit måltid. Senere 
samme aften talte Gud til Abraham. 
”Hvad skete der med din gæst, den 
trætte vandringsmand?”

Abraham forklarede, at han ikke 
kunne tolerere en gudsbespotter 
som gæst i sin lejr. Da svarede Gud. 
”Jeg har passet på denne mand i 
tres år på trods af, at han aldrig har 
tilbedt mig. Kunne du så ikke have 
holdt ud en eneste aften for på den 
måde at vise ham min kærlighed til 
ham?”

Legenden er fortalt i BiDs faste-
materiale ”vandring i Guds kærlig-
hed”, fra tirsdag, 35 hverdage før 
påske. Fastematerialet er lavet af 
Poul A. Beck, og er tilgængeligt på 
www.baptistkirken.dk
”At lytte er den fornemste form for 
gæstfrihed…. Gæstfrihed er ikke at 
forandre mennesker, men at tilbyde 
dem et rum, hvor forandringen kan 
finde sted.” Citat af Henry Nouwen.

Jacob Broholm Møller

Menigheden har den 6. marts 2016 
afholdt årsmøde/forhandlingsmøde.
Udover de normale dagsorden-
punkter om den forgangne måneds 
økonomi og medlemsinformationer, 
blev regnskabet for 2015 gennem-
gået og godkendt. 
Desuden blev januar måneds resul-
tat også gennemgået og godkendt.
Der blev genvalgt to revisorer 
hhv. Vagn Andersen og Leif Boye 
Estrup.
Der blev desuden informeret om 
følgende.

- Bygningsudvalget – der afholdes  
arbejdsdag den 30. april 2016 – kom 
og vær med.
Gudstjenesteudvalget – Reserver 
søndag, den 24.4.2016 til gudstje-
neste med Mads Lindholm m.fl., se 
kalenderen i INFO.
Lee Hansson fra Koinonia infor-
merede om, at man er meget glad 
for at være i Karmelkirken og hver 
søndag samles ca. 25 voksne og 10 
børn til gudstjenesten.

Donald Dahl Larsen

årsmødeT deN 6. marTs 2016

Grundtvig er en af vores største 
salmedigtere. Han grundlagde den 
moderne højskole. Hans frihedssyn 
er en kerne i vores demokrati.
Men hvad ved vi egentlig om ham?
Vidste du f.eks., at han i en periode 

Ved gudstjenesten d. 24. april sæt-
ter vi Grundtvig under lup, og igen-
nem en håndfuld af hans salmer og 
sange, kommer vi rundt om men-

nesket, præsten, salmedigteren, og 
forfatteren Grundtvig.
Mads Lindholm er guide på turen 
sammen med ”The Sweet Maries”.

Bruno Jacobsen

gruNdTvig-gudsTjeNesTe, 
deN 24. april kl. 10.30

blev idømt livsvarig censur? At 
han sikkert var blevet indlagt på 
psykiatrisk, hvis han havde levet i 
dag? Eller, at han var en charmør, 
og kvindebedårer ud over det sæd-
vanlige?
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sOmmersTævNe 2016
I Åndens kraft.

I begyndelsen af april skulle pro-
grammet for årets Sommerstævne 
være klar. Stævnet foregår igen i år 
på Efterskolen Lindenborg ved Ros-
kilde Fjord, i uge 30, fra søndag d. 
24. juli - lørdag d. 30. juli. Program-
met og tilmelding findes på www.
sommerstaevne.dk 
Skal man have et værelse på sko-
len, skal man være klar, når tilmel-
dingen åbner.
I skrivende stund er der 4 talere, 
der er kendt, og som præsenteres 
nedenfor.

Peter Halldorf fra Sverige har tid-
ligere talt på missionsstævnet i 
Mariager, så derfor kender du ham 
måske allerede? Han er forfatter til 
mange bøger, redaktør af bladet 
Pilgrim og er pinsepræst. Derud-
over leder han Det Økumeniske 
Kommunitet - et center for retræte 
og økumeniske møder, der samler 
mange mennesker fra forskellige 
kirkesamfund. Vi glæder os til at 
høre, hvad han har på hjerte til os 
alle til sommer!

Nigel G. Wright fra England. Ikke 
nok med at han har skrevet 15 
teologiske bøger, så har han også 
været rektor for baptist-univer-
sitetet Spurgeon’s College. Deru-

dover har han været præst for to 
betydningsfulde menigheder i 18 
år, hvor begge menigheder ople-
vede åndelig vækst og fornyelse. 
I øjeblikket leder han samtalerne 
mellem baptisterne (BWA) og 
pinsevennerne, der foregår på 
verdensplan.

Michael Miller fra USA. Michael 
Miller har blandt andet arbejdet 
med menighedsplantning, den 
tværkirkelige ungdomsorganisa-
tionen Young Life, og han er grund-
lægger af Thomas Ministries. Han 
er præst i Upper Room i Denver, 
Colorado, og rejser hele verden 
rundt for at styrke troende i deres 
kald til at følge efter Jesus.

Simon Ponsonby fra England. 
Simon Ponsonby blev præsteordi-
neret i den anglikanske kirke for 
over 20 år siden, og har i dag en 
masse erfaring indenfor forskel-
ligt kirkearbejde, ikke mindst som 
underviser og forfatter til flere 
bøger.
Programmet offentliggøres løbende, 
og vil medio april være fuldt til-
gængelig på www.sommerstaevne.
dk hvor man også kan tilmelde sig 
fra 1. april. Der gives rabat ved 
tilmelding inden 1. juni.

Jacob Broholm Møller

sTiFTelsesFesT
Søndag d. 29. maj kl. 10.30 mødes 
vi til Gudstjeneste for at fejre, 
at Karmelkirken fylder 64 år. Dagen 
starter med gudstjeneste, hvor vi 
indsamler vores fødselsdagsgave til 
Karmelkirken (Offerdag). 
Efter gudstjenesten er der frokost 
for kr. 50,- per person.

Jacob Broholm Møller

Husk aT skrive 
Nummer på OFFer-

dagskuverTeN!



I år fejrer vi, at vores Menighed fyl-
der 64 år.
Med denne forsendelse følger der-
for Din offerkuvert til brug ved 
Menighedens Fødselsdagsgudstje-
neste, den 29. maj 2016. 
Vi ønsker os i år en rigtig, god 
pengegave, da vi har mange, store 
udgifter i vores lille Menighed med 
92 medlemmer.
Det koster mange penge at betale 
løn, gæsteprædikanter, internatio-
nal mission, tryksager/kopiering, 
undervisningsmidler, el, vand, 
varme og renovation. 
Vi vil også meget gerne, at vores 
kirke er pæn at se på og dejlig at 
være i. De sidste år har vi måttet 
tære meget på vores beholdninger, 
idet der har været store underskud 
og behov for mange ekstra repara-
tioner og vedligehold – endvidere 
har vi haft 3 indbrud i Kirken. 
Vi takker meget for de mange frivil-
lige kræfter, som uden løn hjælper 
os med de mange opgaver, men 
alligevel er der store udgifter at 
betale.
Det er altid dejligt at mødes i Kar-
melkirken til Gudstjenester og 
mange andre gode anledninger, 

hvor salmer og forkyndelse kan 
nydes sammen med berigende fore-
drag og gode meningsudvekslinger 
i det kristne fællesskab. Ligesom vi 
også nyder Seniortræf, spejderne 
og cafeen. 
Det er også en stor glæde, at Koi-
nonia International Christian Fel-
lowship afholder sine gudstjenester 
i Karmelkirken hver søndag om 
eftermiddag/aften vores kirke.
For at alle aktiviteterne kan holdes 
i gang, er det nødvendigt, at også 
økonomien følger med.
Vær med til at Din menighed kan 
virke og lykkes med opgaven under 
rimelige vilkår og i mange år frem-
over.
HUSK, at sætte dit nummer på 
offerkuverten, inden du afleverer 
den. 
Hvis du ikke har mulighed for at 
deltage i Menighedens anledninger, 
er du meget velkommen til at bruge 
netbank til pengeoverførslen, på - 
reg.nr. 9236 - kontonr. 2460006492, 
mærk den evt. ”offerdag”.

På Menighedsrådets vegne
med kærlig hilsen

Donald Dahl Larsen.

kære meNigHedsmedlemmer meNigHedeNs 
FOrHaNdliNgsmøde
Der indkaldes til forhandlingsmøde

Mandag 
den 30 maj 2016 kl. 19.00

Husk der er 
arbejdsdag 
deN 30. april, 
HvOr der er brug 
FOr alle HæNder!

Fra barnevelsignelsen af Laura 
Nanni Øllegaard Dencker søndag 
den 21. februar 2016.
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Selvom situationen i Burundi rent 
politisk stadig er usikker, så arbej-
der BiD videre med de igangvæ-
rende projekter. For de projekter, 
som vi støtter, er ikke afhængige 
af de politiske magthavere, men 
det ene hjælper kirken og det andet 
hjælper kvinderne, og dermed hele 
familien.

Præsteskolen i rubura, Burundi
Her er en af de store ting, der arbej-
des med i år, at omdanne de knap 
45 hektar jord i forbindelse med 

Præsteskolen til marker og land-
brugsjord. Det har 2 formål; dels et 
sted til at give eleverne praktisk 
erfaring i og omkring landbrug. Og 
dels at skolen så kan sælge afgrø-
derne og dermed få styrket økono-
mien. Samtidig afhjælper dette et 
stigende problem i Burundi. sult! 
For selvom  landet er frodigt og 
smukt, så betyder dårlig uddan-
nelse og en eksplosiv befolknings-
tilvækst, at sult er blevet mere 
udbredt. 

Tirsdag den 26. april kl. 14.00 
får vi besøg af Alice og verner 
Bak-Jensen med emnet.
”Hvorfor i alverden skal vi synge?”
Vi skal denne eftermiddag synge 
et varieret udvalg af sange, viser 
og salmer samt opleve og få fortalt 
noget om, hvorfor vi skal synge.
Alice og Verner har i hele deres liv 
været aktive i Bethelkirken i Aal-
borg.
Alice er bl.a. organist og begge er 
medarbejdere på sommerhøjskolen 
i Rebild.
De bor i Aabybro og har begge 
været lærere på Biersted skole.

Der serveres kaffe/te og kage. Pris 
kr. 25,00

Velkommen til denne 
sangeftermiddag.

bid-prOjekTer i buruNdi 
– april 2016

Vi har indtil medio marts indsamlet 
kr. 1062,- af de kr. 10.000,- som vi 
har lovet.

Alfabetisering af kvinder.
Projektet har kørt i en periode, og 
blev så stor en succes, at BiD har 
fået eksterne midler til at gen-
nemføre det igen, dog betinget 
af, at BiD selv kunne indsamle en 
bestemt andel. Og det har vi enga-
geret os i. Projekter samler grupper 
rundt omkring, hvor hver gruppe 
består af ca. 85% kvinder. I grup-
perne lærer de ikke blot at læse, 
skrive og regne, men taler også om 
kønsrelaterede problematikker. Til 
det sidste har det været vigtigt at 
have mændene med! Deltagerne 
beretter om, at de nyder større 
anseelse i hjemmet og på markedet, 
hvor de ikke længere bliver snydt, 
når de handler. Og når mødrene i 
familien får det bedre, kommer det 
hele familien til gode. Derfor er pro-
jektet så godt og vigtigt, og indtil 
nu har vi indsamlet kr. 2102,- ud af 
de kr. 10.000,- som vi har lovet i år.

Jacob Broholm Møller

seniOrTræf
FOrårsudFlugT med 
seNiOrTræF

Tirsdag d. 24. maj kl. 10,30 
fra Karmelkirken.
Turen går i år til Hvidsten Kro, 
Spentrup.
Vi skal køre i private biler (vi sørger 
for aftale med chauffører og bil-
transport)
Vi ankommer til Hvidsten Kro 
kl. 11.45 hvor der er aftalt med 
Hans Nejsum om et foredrag om 
Hvidstengruppens arbejde under 2. 
verdenskrig.
Kl. 13.00 serveres æggekage. 
Hvidsten Kro har i mands minde 
været kendt for sin æggekage med 
flæsk og purløg, serveres med deres 

egen grove sennep og naturligvis
rugbrød.
Der sluttes af med kaffe/te og 
kringle.
Drikkevarer er på egen regning.

Derefter bliver der tid til en lille 
gåtur i området, bl.a. til mindepar-
ken.
Hjemturen køres over Mariager, 
hvor der vil blive lejlighed til at 
købe is på havnen i Mariager.
Hjemkomst til Karmelkirken sidst 
på eftermiddagen.

Pris for udflugten kr.195,00

Tilmelding til Inge Jensen, senest 
søndag d. 8 maj. 
Tlf. 98 18 21 76 eller E-mail 
ingearne@gvdnet.dk

Håber du har lyst til at være med.
Inge Jensen
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April
Lø. 02. Nordjysk Kirkedag kl. 10-16 i 
 Vesterkær Kirke
 BiD Temadag i Odense om 
 fællesskabet af menigheder i 
 Baptistkirken.
Sø. 03. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Alfabetisering af 
 kvinder i Burundi
Sø. 10. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller 
To. 14. kl. 16.00-17.30. Bibelmaraton.
 samtalemøde. 
Sø. 17. Kl. 10.30. Nadvergudstjene-
 ste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Præsteskolen i Rubura.
Sø. 24. Kl. 10.30. ”Gudstjeneste 
 – om Grundtvig” med Mads 
 Lindholm & the Sweet Maries!
Lø. 30. Kl. 9.00. Arbejdsdag

Maj
Sø. 01. Kl. 10.00. Temagudstjeneste
 – om fællesskab. Gudstjeneste 
 & Undervisningsudvalget. 
 Kollekt. Alfabetisering af 
 kvinder i Burundi.
Sø. 08. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Ole Skagen.
Sø. 15. Kl. 10.30. Pinsegudstjeneste.  
 Jacob Broholm Møller
Sø. 22. Kl. 10.30. Nadvergudstjene-
 ste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Præsteskolen i Rubura.
Sø. 29. Kl. 10.30. Gudstjeneste og 
 fødselsdagsfest. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Offerdag. herefter kirkefrokost
Ma. 30. Kl. 19.00. Forhandlingsmøde

Juni
To. 02. Kl. 17.00. Bryllup. 
 Joan Pedersen vies til 
 Jørgen Behrentzs
Sø. 05. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Alfabetisering af 
 kvinder i Burundi
Sø. 12. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Præsteskolen i Rubura.
Sø. 19. Kl. 10.30. Nadvergudstjene-
 ste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Præsteskolen i Rubura.
Sø. 26. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller

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

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

Søndag
 Engelsk gudstjeneste
 med Koinonia kl. 17.00
 
Spejdermøder, se “Toeren”, 
eller kontakt Ane Ledet Møller 
tlf. 40 85 52 08

TillYkke
Fødselsdage
80 år
01.06.  Aase Tranholm

70 år
11.06.  Per Jørgensen

60 år
08.04.  Maj-Britt Borksted

dåbsdag

50 år
01.05.  Rita Larsen

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden 
til vores guldbryllup,
det varmede at så mange havde 
tænkt på os.
Vi havde en dejlig dag.

Kærlig hilsen Inge og Arne

Ny adresse

Villy Falk Larsen
Arkildsdal 157, 1.th
9400 Nørresundby.
(fra 15. april)

Nye mailadresser

Jesper Albin: 
jesperalbin@gmail.com

i deNNe FOrseNdelse
findes INFO med program for 
april – juni samt offerdagskuverter. 
Næste INFO kommer den 25. juni. 
Stof til dette bedes sendt til louise-
varberg@live.dk senest den 11. juni. 

Juli
Sø. 03. Kl. 10.30. Gudstjeneste

Lørdag d. 2. juli – lørdag d. 9. juli 
Spejderlejr på Øksedal.  Klynge/flok 
lørdag-tirsdag.

Præstens kalender.
JBM holder fri/ferie. 
20.-24. april og den 4.-8. maj.
JBM på kursus 
den 18.4., 22.-24.5 og den 13.6


