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Jan. - feb. 2020

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, 
og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Nådens Gud! lad dit solskin i vår
os skænke på marken et gyldent år!
Velkommen, nytår, 
og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fredens Gud! den livsalige fred
du skænke vort land 
til at blomstres ved!
Velkommen, nytår, 
og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til glæde og gavn
nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen, nytår, 
og velkommen her!

Når vi efter nytårsklokkerne i radio 
og fjernsyn synger med på Vær 
velkommen, Herrens år, er det 
anden gang inden for kort tid, vi 
synger med på en Grundtvig-salme 
med samme titel. 
Til 1. søndag i advent synger vi 
med på en salme, der beskriver 
kirkeåret, mens vi i de første 
minutter af januar synger en salme, 
der indrammer kalenderåret. 
Begge salmer er skrevet i 1849, 
de bygger begge på gamle 
danske folkeviser, som N.F.S. 
Grundtvigs søn Svend fandt til ham 
i forbindelse med sine studier af 
gamle danske viser, og vi synger 
dem på samme melodi.
Men medens adventssalmen 
fortæller om kirkens højtider og 
baggrunden for dem, så er salme 
nr. 2 i højere grad en bøn om 
velsignelse, nåde og fred over 
hele menneskelivet.  Absolut en 
salme, vi også kan glæde os over at 
indlede 2020 med. 

Godt nytår!

Vær Velkommen 
Herrens år



eKstraOrdinært
FOrhandlings-
mødet den
8. december
På dette møde vedtog Karmelkir-
kens Baptistmenighed at støtte 
tre af Baptistkirkens indsamlings-
projekter for 2020 med hver 10.000 
kr. således.
- Projekt nummer 4 
 – Uddannelse for alle
-Projekt nummer 6 
 – Menigheder, der vokser
-Projekt nummer 7 
 – Internt fordrevne.
På mødet blev der også informeret 
om øget samarbejde med Østhim-
merlands Baptistmenighed, 
rengøringsarbejdet i Karmelkirken 
og omsorgstjenesten.
Donald Dahl Larsen.

Spejderne har haft et dejligt efterår, 
med mange glade spejdere og gode 
oplevelser.
Vi sluttede året af med en dejlig 
weekend, hvor vi overnattede i 
kirken. Weekenden bød på hygge, 
film, øvning af krybbespil og et 
sjovt lille juleløb, med blandt 
andet “Pebernødde-curling” og 
indpakning af spejdere.
Første søndag i advent havde vi en 
dejlig gudstjeneste sammen med 
menigheden, hvor spejder-forældre 
og bedsteforældre også deltog. Her 
opførte vi et lille krybbespil, hvor vi 
også fik besøg af familiespejdernes 
Theodor, som var med til at fortælle 
os om julen.

Efter nytår starter det nye år med 
Nytårsbanko den 9. januar, hvor 
hele familien er inviteret. Vi håber 
at se rigtig mange den aften.
 
Har du en gave, som du vil donere 
til bankospillet, så giv besked til 
Connie.

Connie Thing Andersen

vejgaardspejderne
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Opret 
testamente 
gratis
Karmelkirkens Baptistmenighed 
har indgået et samarbejde med den 
juridiske virksomhed Dokument 
24. Samarbejdet gør det muligt 
at oprette testamente gratis, hvis 
Karmelkirkens Baptistmenighed er 
betænkt i testamentet. Oprettelsen 
er gratis både for den, der opretter 
testamentet og for Karmelkirkens 
Baptistmenighed. Når testamentet 
oprettes, er det valgfrit, hvor meget 
Karmelkirkens Baptistmenighed 
betænkes med. Du vælger også 
selv, om din arv skal øremærkes til 
et bestemt projekt eller formål. 
Du kan læse mere om Dokument 
24 på deres hjemmeside www.
dokument24.dk  Det er muligt 
at kontakte Dokument 24 både 
via telefon og e-mail, hvis der er 
spørgsmål undervejs.



Tirsdag den 25. februar kl. 14.00 
bliver det en eftermiddag med Erik 
Christensen, Tversted med emnet: 
”I Paulus’ fodspor”
Vi følger Paulus fra fødebyen Tar-
sus i Tyrkiet, videre til hans ud-
dannelse og virke i præstestyret i 
Israel.
Herefter om omvendelsen på vejen 
til Damaskus.
Lidt om hans missionsrejse.
Endelig den sidste rejse til Rom, 
hvor han blev henrettet.
Erik Christensen er nu pensioneret, 
men har tidligere været beskæftiget 
med lyd og lys i radiobranchen.

Velkommen til disse anledninger, 
der serveres kaffe/te og kage. 
Pris kr. 25,00

Inge Jensen
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Seniortræf indbyder tirsdag den 
28. januar kl. 14.00 til at begynde 
det nye år med besøg af Jens 
Guldsmed Thomsen, Lykkegård 
Galleri – Marskandiser,Tversted.
Med emnet. ”Det mangfoldige liv 
på Lykkegaard”

Han vil fortælle om livet på ”Lyk-
kegaard” med TV-optagelser kun-
der o.s.v. samt sit engagement i 
Venligboerne, og hvad bevægelsen 
egentlig går ud på. Mange tror, det 
handler om flygtninge og frem-
mede, men i virkeligheden handler 
det mere overordnet om næstekær-
lighed.
Jens Guldsmed Thomsen har tidli-
gere været baptistspejder i Jerup.

seniOrtræF regiOnalt 
møde Om Fælles-
erKlæringen
Som opfølgning på vedtagelsen af 
fælleserklæringen, som blev vedta-
get på Landskonference 1 i sommer 
er der planlagt regionale møder ud 
over hele landet. Her inviterer BiD 
på aftensmad, og planen er, at man 
vil dele ideer til arbejdet med årets 
tema, som i 2020 er Mission i Dan-
mark. For vores region er der plan-
lagt møde i Baptistkirken i Vaarst 
torsdag den 27/2 kl. 18.30 – 21.30

Årsmøde Og
besøg aF 
general-
seKretæren
Søndag den 1. marts bliver vores 
årsmødesøndag.
Vi indleder dagens program med 
gudstjeneste, hvor Torben Andersen 
prædiker.
Ligeledes vil der efter frokosten 
blive lejlighed til at høre et indlæg 
fra Torben Andersen, inden vi går 
over til årsmødeforhandlingerne.
Torben Andersen er nytiltrådt som 
generalsekretær for Baptistkirken 
i Danmark, idet han den 1. oktober 
afløste Lone Møller Hansen på 
posten. Torben skal samtidig 
fortsætte sin tjeneste som præst i 
Hjørring Menighed, dog nu på halv 
tid.

– og lige et billede fra julefrokosten i november
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Januar
Sø. 05. kl. 10.30. Musikgudstjeneste.
 Karen Nielsen
 Kollekt til Uddannelse for alle
Lø. 11. kl. 10.00. Familiespejd i 
 Sohngårdsholmparken
Sø. 12. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Hanne Kiel
 Kollekt til Internt fordrevne
Sø. 19. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Per Beck
 Kollekt til Karmelkirkens drift
Sø. 26. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Vibeke Dalsgaard
 Kollekt til Uddannelse for alle
Ti. 28. kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale

Februar
Sø. 02. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Bente Højris
 Kollekt til Internt fordrevne
Lø. 08. kl. 10.00. Familiespejd i 
 Sohngårdsholmparken
Sø. 09. kl. 10.30. Musikgudstjeneste. 
 Rune Funch
 Kollekt til Karmelkirkens drift
Sø. 16. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Knud Erik Larsen
 Kollekt til BWA
Sø. 23. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel
 Kollekt til Internt fordrevne
To. 27. kl. 18.30. Regionalt møde 
 i Vaarst om Fælleserklæringen
Ti. 25. kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale

Marts
Sø. 01. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Torben Andersen. 
 Herefter menighedens årsmøde
 Kollekt til Menigheder, der vokser

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. 16.00

Fødselsdag

75 år
10.02.  Peer Albin Kristiansen

adresseændring

Erik Christensen
Plejehjemmet Kornumgård
Kornumgårdsvej 40
Stue 39
9700 Brønderslev

ny mail-adresse

Per Beck
per.beck@baptist.dk

Fremtidige 
anledninger
Nordjysk kirkedag
Er planlagt til lørdag den 16. maj. 

Familiespejd i 
Sohngårdsholmparken.
Hver gang kl. 10.00 – 12.00
På følgende datoer. 7. marts, 
4. april, 9. maj og 13. juni

I DETTE INFO
findes program for januar - februar.
Næste INFO udkommer den 
1. marts, og stof hertil bedes sendt 
til louisevarberg@live.dk  
senest den 15. februar.
Stof til årsberetningen skal gerne 
være Louise i hænde senest den 
18. januar.

tillyKKe

gOdt 
nytÅr


