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Står under Karlsvognens 
glitrende stjerner
himlen der taler et 
hemmeligt sprog
ser på de fjerne og 
blinkende mønstre
læser i mørket: 
din lysende bog

Læser om fjerne 
forstummede riger
tavse ruiner 
og skridende sand
slægter der rejste 
de mægtigste byer
slægter der sank 
gennem tidernes vand

Læser om liv, 
der blev korte og lange
rasende skæbner 
og vildere ridt
mødre der vidste 
at barnet de fødte
ikke var deres, 
men altid var dit

Læser om oldguders 
rejser på himlen
solvognens vælde 
og mosernes lig
hører til 
menneskeslægternes række
endeløst lille 
og endeløst rig

Læser om alt 
der har tid under solen
tid til at leve 
og tid til at dø
ser bag en stjerne 
et endeløst mørke
ser i en stjerne 
et funklende frø

Iben Krogsdal 2018

Står under 
karlSvognenS 
glitrende Stjerner



bibelen 
2020
Bibelselskabet og Aalborg Stift 
inviterer til udgivelses- og 
præsentationsgudstjeneste

BiBelen 2020
Søndag den 22. marts kl. 16.00
i Budolfi Kirke
v/ Biskop Henning Toft Bro.
I anledning af udgivelsen af 
Bibelen på nutidsdansk 
Der er mulighed for køb af nyudgi-
velsen.

Efter gudstjenesten indbydes til en 
samling i kirkens krypt, hvor der 
vil være et lille program med bl.a. 
provst Thomas Reinholdt Rasmus-
sen samt en lille forfriskning.

Alle inviteres til samlingen om ny-
udgivelsen af Bibelen 2020

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 
dansker, der har flest sange med i 
Højskolesangbogen?

Søndag d. 29. marts 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 
tekster.

Medvirkende: Mads Lindholm m.fl.
Kom og vær med søndag d. 29. 
marts, kl. 10.30.

du kom med alt 
det, der var dig
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kørSelSordning

Har man behov for kørsel i 
forbindelse med gudstjenester 
i vore nabomenigheder eller 
andre kirkelige handlinger kan 
man kontakte Lisbeth Jørgensen 

på tlf: 60 81 61 00 eller mail: 
emailtillisbeth@gmail.com 
senest 3 dage før.

Menighedsrådet



Tirsdag den 28. april kl. 14.00 
kan vi glæde os til at få besøg af 
baptistpræst Raymond Jensen, 
Gistrup.
emne: ”en forårseftermiddag 
med sol og syrener” 

Igennem digte, sange og forkyn-
delse vil Raymond Jensen hjælpe os 
med at bringe foråret ind i vore liv 
og hjerter.

VELKOMMEN til begge anlednin-
ger, hvor der serveres kaffe/te og 
kage. Pris kr. 25,00.

Inge Jensen
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Tirsdag den 31. marts kl. 14.00. 
Indbyder SENIORTRÆF til en 
eftermiddag med besøg af
Naturvejleder Esben Buch, Aalborg 
kommune.
emne: ”Aalborgs grønne guld”

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, 
kalder han ”Aalborgs grønne guld,” 
og det vil blive ledsaget af lysbil-
leder og fortællinger, hvor han 
gennemgår en perlerække af spæn-
dende naturområder, parker og kir-
kegårde i Aalborg kommune.

seniOrTræF
 For Baptistkvindenetværk i Jylland 
og på Fyn
Lørdag den 28. marts 
kl. 10.00 – 17.30
i Baptistkirken i Vaarst

Besøg fra Rwanda af Laetitia og 
Esperance, der vil fortælle om 
kvindeliv i Rwanda, kvindegrupper 
i Dukore-projektet og deres syn på 
vores samarbejde.

Mulighed for aftensmad kl. 17.30 
Pris: 200 kr. 
Fælles tilmelding for kvinder fra 
Karmel til Louise Varberg
Senest den 8. marts 

Louisevarberg@live.dk, 
mob. 20 48 95 65
Betaling i forbindelse med 
tilmelding

KvindeTræF

inviTaTiOner
Torsdag den 12. marts kl. 19.00 
i Baptistkirken i Vaarst
”Om jødedommen”
v/ Allan Ibsen

Skærtorsdag den 9. april kl. 18.30 
i Baptistkirken i Vaarst
Agapemåltid
Pris 50 kr.
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Marts
Sø. 01. kl. 10.30. Årsmødegudstje-
 neste, Torben Andersen. 
 Herefter frokost og 
 forhandlingsmøde. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Lø. 07. kl. 10.00. Familiespejd 
 i Sohngaardsholmparken
Sø. 08. kl. 10.30. Nadver-
 gudstjeneste. Bente Højris. 
 Kollekt til Internt fordrevne
Sø. 15. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 22. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Henrik Holmgaard. 
 Kollekt til Karmelkirkens drift
Sø. 29. kl. 10;30. Musikgudstjeneste. 
 ”Du kom med alt det, 
 der var dig”. 
 Mads Lindholm. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Ti. 31. kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale

April
Lø. 04. kl. 10.00. Familiespejd 
 i Sohngaardsholmparken
Sø. 05. kl. 10.30.  Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Kirker, der virker
Sø. 12. kl. 10.30. Nadver-
 gudstjeneste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Baptist.dk
Sø. 19. kl. 10.30. Fælles gudstjeneste 
 med Østhimmerlands 
 Menighed i Karmelkirken. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Ma. 20. kl. 9.00 Arbejdsdag
Sø. 26. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Per Beck. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Ti. 28. kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale.  

Maj
03. kl. 19.00. Forårsfest 
 sammen med Nørresundby 
 i Nørresundby Baptistkirke. 
 Tema ”Danmark frit”. 
 Andagt ved Hanne Kiel

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
85 år
01.03. Lissy Jensen
70 år
14.04. Bruno Jacobsen
23.04. Sofus Birkedal Nielsen

dåbsdage
65 år
06.03. Ruth Christensen
13.03. Anders Vestergaard

TaK
Tak for blomster og hilsener i 
anledning af min 75 års fødselsdag.

Kærlig hilsen 
Peer Albin Kristiansen

Kære menighed!
Mange tak for hilsener, 
telefonopringninger, besøg og 
forbøn i forbindelse med min 
indlæggelse og operation.
Det går stille og roligt den rigtige 
vej - men langsomt, og jeg har det 
efter omstændighederne godt.

Mange hilsner
Anne Marie Beck

adresseændring m.v. 

Knud Jørgensen:
Fra 1. 4. 2020
Nørrestrand 29
9370 Hals
Fastnettelefonnummer slettet.
Mobilnummer: 21 81 25 22

Edith Thorngaard:
Fastnettelefon: 98 80 14 49 
Mobilnummer: 22 21 14 49

Mette Valbak Christiansen: 
Fastnettelefon slettet

Ændring i mailadresser:
Ruth Ildal Christensen: 
Ruthildal@outlook.dk
Hans Henrik Larsen: 
Hlarsnovember@gmail.com

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

Familiespejd i 
Sohngårdsholmparken:
Hver gang kl. 10:00 – 12:00
På følgende datoer: 
9. maj og 13. juni

I DETTE INFO
findes program for marts - april.
Næste INFO udkommer den 
3. maj, og stof hertil bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk  
senest den 19. april.

arbEjDsDag
Husk der er arbejdsdag i Karmelkir-
ken den 20. april fra kl. 9.
Det vil være dejligt at være en god 
flok, der er opgaver til alle.

TillYKKe


