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En historie ud fra Johannesevange-
liet 14:1-11

Holdet havde gået til konfirmand-
forberedelse det meste af perioden, 
og nu var det forår, og konfirmatio-
nen nærmede sig. De havde arbej-
det pænt og ordentligt sammen, 
konfirmanderne og præsten. Men 
her hen mod slutningen var præ-
stens idéer og kræfter og tålmodig-
hed ved at slippe op, og han hav-
de svært ved at finde på noget at 
underholde de unge med. Det kan 
jo være anstrengende nok at under-
vise konfirmander hver onsdag 
morgen i et helt skoleår. 
I en af de sidste timer, hvor der 
snart ikke stod andet end konfir-
mation i hovedet på de unge, greb 
præsten til det meget upædagogi-
ske og usportslige fif at give konfir-
manderne en opgave, der var umu-
lig at løse. Så kunne han gå ud og 
få sig en smøg imens.
Han gav dem hver et stykke papir 
og bad dem tegne et billede af Gud. 
Der var ingen, der protesterede, og 
præsten lovpriste i sit stille sind for 
en gangs skyld konfirmandernes 
dårlige hukommelse. For i gennem-
gangen af De ti Bud for et halvt år 
siden havde han gjort meget ud af 

at forklare om det oprindelige andet 
bud, nemlig: ”Du må ikke gøre dig 
noget billede af Gud”. Begrundel-
sen er, at dels kan man ikke fat-
te og afbilde den uendelige virke-
lighed, som Gud er, og dels, hvis 
man forsøgte, så ville billedet altid 
begrænse Guds virkelighed, og 
man kunne få den tossede idé, at 
billedet var Gud og finde på at til-
bede det.
Da præsten efter en stund kom til-
bage fra sin smøgtur, begyndte de 
så småt at aflevere tegningerne. 
Han var spændt på resultatet, for 
selvom han godt vidste, at opgaven 
var umulig, så har vi alligevel en 
forestilling om Gud, som måske kan 
omsættes til papir. Og måske kun-
ne der også komme en idé til kon-
firmationsprædiken.
Der var selvfølgelig ingen af kon-
firmanderne, der var så dumme, at 
de havde tegnet en gammel mand 
med langt skæg siddende i en gyn-
gestol oven på en sky. Noget havde 
de dog lært!
Den første afleverede et blankt 
stykke papir. For, som hun sagde, 
Gud kan man ikke se, og derfor 
ikke tegne. Gud er ånd. Og Gud er 
kærlighed, så hun havde overvejet 
at tegne et hjerte, men uanset hvor 
stort, hun tegnede hjertet, ville det 
alligevel være for lille til at forestille 
Guds kærlighed. Så stort, at der er 
plads til alle mennesker i det, skul-
le det jo være.
En anden havde rullet sit papir 
sammen til et tyndt rør. Alt det 
udenom, det er et billede af Gud, 
sagde han. ALT det udenom, dvs. 
hele verden, alting, hele universet. 
Heller ikke et dårligt forsøg.
En tredje afleverede et billede af et 
menneske, som stod med armene 
lidt ud til siden. 
Præsten spurgte: ”Mener du, at 
Gud ser sådan ud?”
Hun svarede: ”Selvfølgelig gør Gud 
ikke det, men alligevel. Det eneste 
billede, vi kan have af Gud, er et 
menneske, en person. Men det er 
ikke hvem som helst. Prøv at holde 
tegningen op mod lyset, så kan du 
bedre se.” 
Pigen havde tegnet et kors på bag-
siden af papiret. Så når man holdt 
tegningen op mod lyset, kunne 
man se, at det menneske, hun hav-
de tegnet, var korsfæstet. Det var 
altså ikke bare et eller andet men-
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Fortsat fra forsiden

neske, hun havde tegnet som et bil-
lede af Gud. Det var Jesus Kristus.
Hun havde bestemt fattet noget af 
konfirmandundervisningen, måske 
det vigtigste. Og hun havde forstå-
et, at det, Jesus taler om, da han 
sagde til sine disciple, at den, der 
havde set ham, havde set Gud.
 Historien er fortalt af Werner 
Fischer-Nielsen i ”Fortællinger om 
stort og småt”

Vi nærmer os kirkens største fester 
– påske og pinse, og med dem 
afrundes den ´festlige´ del af kirke-
året. Nu nærmer hverdagen sig – 
nemlig trinitatitstiden. I julen har 
vi fejret, at Gud blev menneske i 
Jesus Kristus, og i påsken fejrer vi, 
at vi får syndernes tilgivelse ved 
Jesu lidelse, død og opstandelse.
Og i pinsen modtager vi Helligån-
den, Guds åndedræt, der opliver og 
oplyser os.  Og derefter er vi klar 
til ´hverdagen´. Men inden lærer vi 
noget vigtigt, og vi kan starte med 
at spørge os selv; ”hvordan ser mit 
billede af Gud ud?”. 
Gud blev et helt konkret menneske 
i Jesus, og det bekender vi, når vi 
siger om Jesus at han er Kristus – 
Jesus Kristus. Og han fortæller os, 
at der er kun en vej til Gud, nemlig 
ved Jesus Kristus. 
Så selvom at Kristus fysisk forlader 
denne verden mellem påske og pin-
se, så får vi Helligånden givet, som 
skal vejlede os. Derfor er der god 
grund til at vi ønsker hinanden god 
påske og god pinse.

Jacob Broholm Møller

Vi er gennem Baptistkirken i Dan-
mark (BiD) med i forskellige støtte- 
og hjælpeprojekter i Burundi og 
Rwanda. Her fortæller Morten Kofo-
ed kort om dem og sine oplevelser 
efter en tur til Afrika i februar 
måned, hvor han bl.a. besøgte en 
enke i det nordlige Burundi, som 
helt ekstraordinært er i stand til at 
sende sine børn i skole. Det er hun, 
fordi hun får hjælp fra det store 
børneprojekt. Hun er med i den 
forening, der med bl.a. deres land-
brugsaktiviteter sikrer familierne 
en indkomst, så børnene kan fort-
sætte deres skolegang, efter pro-
jektstøtten ophører. Uden hjælp er 
enkerne og deres børn som oftest 
overladt til en fremtid uden skole-
gang og uden håb, men projektet 
tænder altså lys i mørket for særligt 
udsatte børn og familier. For ca. 
300,- kroner kan vi holde et barn i 
skole i et halvt år.
Projektet er nu også støttet af 
Dansk Missionsråds Udviklingsaf-
deling, men BiD er forpligtet til fort-
sat at bidrage. Derfor beder vi om 
din hjælp til at kunne forsætte hjæl-
pen til de omkring 800 børn, som er 
med i dette projekt i Burundi.
Der er tilsvarende projekter i 
Rwanda, hvor Rwandas Baptistkir-
kes projekt støtter 540 børn, mens 
projektet LLCCM (Let the Little 
Children Come to Me), der er kendt 
som ´Hanne og Hartvig Weber-Han-

bids børneprojekter 
i aFrika

sens projekt´, støtter 80 børn og 
unge med skole og uddannelse.
Tak for enhver gave hertil. De kan 
indbetales til Karmelkirken, mrk.: 
Forældreløse børn i Afrika.

Jacob Broholm Møller

MenigHedens årsMøde den 9. Marts 2014
Der blev informeret om etablerin-
gen af de nye, udvendige trapper til 
Kirken, udearealet er også ordnet. 
Der er ny arbejdsdag i Kirken den 3. 
maj, mød op og gør en tjeneste.
Der blev valgt 2 revisorer hhv. Lis-
beth Haugaard og Jonna Jacobsen 
og udtrykt tak til Alice Jensen for 
lang og tro tjeneste.
Seniortræf i Karmelkirken har nu 
fået sin egen hjemmeside – prøv at 
trykke på link: http://seniortraef.
dk/velkommen
Der er nu fastlagt program for for-
året bl.a. en spændende forårsud-
flugt.
BiD´s 175 års stiftelse bliver fulgt 

op af nogle aktiviteter i Kirken og 
Menigheden – de endelige forslag 
bliver besluttet på forhandlingsmø-
det i maj 2014. Der er givet infor-

mationer fra Landsmøderne om at 
”Kom nu videre” er valgt som tema 
fra centralt hold.
Det er foreslået, at alle menigheder 
fejrer jubilæet lørdag den 25. okto-
ber med en form for festaften, og at 
man især i uge 42-43 har fokus på 
jubilæumsfejringen. Andre forslag 
kan være at etablere en internet-
løsning i Karmelkirken og om efter-
middagen hjælpe andre med it – 
eller at agere handyman og hjælpe 
de ældre med småreparationer mv. 
– måske en workshop med gospel. 
Alle er velkomne til at komme med 
ideer.

Donald Dahl Larsen.



Kunne man forestille sig at være 
kirke alene? At vi som kirker blot 
havde vores egen kirkebygning og 
menighed? At vi ikke var i kontakt 
med eller interesserede i andre kir-
ker og måder at være kristen på? 
Nej vel. Vi er kirke sammen med 
kristne i hele Danmark, ja hele ver-
den. Selvom vi er forskellige, giver 
det mening at mødes, lære mere om 
hinanden og hinandens tro, at fejre 
at vi er del af Guds menighed på 
jord - sammen. Støt Danske Kirkers 
Råd arbejde til fremme for kirker-
nes samtale og samarbejde i dag.
 

2014 er ´jubilæum´for en række me-
re eller mindre tragiske episoder i 
Danmarks historie. Det er 200-året 
for Kielerfreden, hvor vi mistede 
Norge. Det er 150 år siden at vi ved 
nederlaget i Dybbøl tabte Schles-
wig-Holstein til tyskerne, og det er 
i år 100 år siden, at 1.verdenskrig 
brød ud, og brød illusionen om, at 
menneskets historie og udvikling 
kun kan gå fremad. Hvor der ikke er 
meget at fejre ved disse ´jubilæ- 
er´, så er det til gengæld værd at fej-
re, at det i år er 200 år siden, at  
Bibelselskabet i Danmark blev 
oprettet.

Danske Kirkers Råd står for sam-
arbejde og netværk og mødested 
mellem kirker - på de områder, som 
kirkerne definerer som vigtige.

• Klima og miljø er ét af de områ-
der, som kirkerne går sammen om. 
Arbejdet med Grøn Kirke bar frugt 
i 2012 idet 126 kirker nu er Grøn 
Kirke.

• Dialog med muslimer er et 
andet vigtigt samarbejdspunkt. 
Hvem er ´de andre´? Hvad har vi til 
fælles som troende mennesker i et 
sekulariseret Danmark - og hvor er 
vi forskellige?

• Danske Kirkedage er et tredje 
vigtigt fokusområde. Her mødes 
kristne fra hele Danmark til at 
fejre og markere kirkens enhed og 
mangfoldighed.

Kollekten Palmesøndag går til det 
fortsatte samarbejde mellem kirker 
på disse vigtige områder. 

Bibelselskabets 200 års jubilæum 
fejres over hele landet i hele 2014, 
og i Aalborg fejres det med fest-
gudstjeneste i Aalborg Domkirke.  
Biskop Henning Toft Bro holder 
gudstjenesten med deltagelse af 
præster fra andre kirkesamfund. 
Efter gudstjenesten er der kaffe i 
domkirkens krypt, og Bibelselska-
bets generalsekretær Morten Thom-
sen Højsgaard vil deltage med et 
foredrag om ”Bibelskabets historie 
og arbejde i dag”. Alle er velkomne! 

bibelselskabet 200 år

karMels Fødselsdag
Søndag d. 25. maj vil vi fejre Karmel- 
kirkens 61 årsdag. Det gør vi ved 
en familiegudstjeneste kl. 10.30. 
Her vil vi også indsamle en fødsels-
dagsgave til Karmelkirken, og på 
den måde viser, at vi sætter pris på 
´fødselaren´. Efter gudstjenesten 
vil der blive arrangere kirkefrokost, 
hvor vi i en uhøjtidelig tone kan 
fejre menighedsfællesskabet. 

Marius iversen 100 år
Kirkefrokost Palmesøndag
onsdag d. 16. april kan Marius 
Iversen fejre sin 100 årsfødselsdag. 
I den anledning inviterer han til 
kirkefrokost i Karmelkirken Palme-
søndag, d. 13. april. Efter en fami-
liegudstjeneste er vi alle inviteret 
i krypten, hvor Marius vil byde på 
frokost. Af hensyn til maden bedes 
man tilmelde sig på de lister, der er 
fremlagt i Karmelkirken allersenest 
søndag d. 6. april 2014. 
Der vil være mulighed for at bringe 
Marius en hilsen, inden vi slutter 
dagen af med kaffe og kage.
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arbejdsdag i karMel

spejdernyt
Vi har deltaget i fastelavnsguds-
tjenesten hvor store og små fik 
slået katten af tønden. En dejlig for-
middag i Karmel.

I uge 28 deltager vi i Vendelbo divi-
sions sommerlejr, hvor der for-
vetetes omkring 500 deltagere fra 
hele landet, vi samles under mot-
toet “Spejderliv viser vej”. Da vi er 
med i divisionen har vi også del-
taget i de sidste lejrmøder og vores 
Rovere står for en aktivitet på lejren 
med overskriften “George Gaf-
faløs”. Indtil tirsdag er flokken med 
på lejren på Øksedal og vi forventer 
at have flok, trop og rovere med på 
lejren. Vi skal ligge sammen med 
Østhimmerland, hvilket vi har gode 
efaringer med.

Vi skal afsted på kredsweekend 
den 25.-27. april hvor vi skal være 
sammen og lave forskellige spejder-
aktiviteter.

Den 3.-4. maj holder korpset fører-
stævne på Rebild Efterskole, hvor 
noget af programmet skal foregå 
uden for bla. kan man vælge at 
komme ud at sejle i kano, klatre, 
naturtur eller mountainbike. Teresa 
Kildelund er med i korpsets udvalg 
der tager sig af de praktiske opgav-
er. Vi skal på førerstævnet have val-
gt en ny vicespejderchef og en ny 
korpsrådsformand, og nye medle-
mmer til korpsrådet. Vi er en god 
håndfuld førere der deltager fra 
vores kreds.

Roverne har planlagt at pakke til  
lejren i uge 27 hvor de også vil 
rydde op i vores materialerum.

På kredsens vegne
Ane

Der er i 2013 blevet udført en del 
vedligeholdelse opgaver i og om-
kring Karmel; men der er altid op-
gaver at løse i en kirke, der ikke er 
helt ny længere. Derfor vil det være 
dejligt, med mange villige og hjælp-
somme hænder på arbejdsdagen 
den 3. maj fra kl. 9.

Der mangler maleropgaver inde, 
både vægge, karme og døre, der 
skal afvaskes før maling, så der er 
opgaver for alle.
Vi skal have bænkene sæbet af, 
køkken rengjort, fjernet kalk i 
vaskekummer på toiletterne mv., - 

støv og spindelsvæv skal findes og 
fjernes, hvor det nu har fundet sig 
en plads, - alt er jo ikke velkommen 
i kirken trods alt!!
Der skal evt. udskiftes enkelte 
bøgeplanter, efterfuges på murvær-
ket og meget gerne rives og fjernes 
ukrudt i perlegruset.
Så ude og inde er der nok at gøre 
for både dem med to og ti tommel-
fingre, så mød op, vi gør tingene al-
le sammen, så godt vi kan.

Det er dejligt at arbejde for, at vi 
har en dejlig kirke at mødes i.

Inge Aardestrup
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Tirsdag d. 29 april  kl. 14.00
indbyder Seniortræf  til en glad og 
afslappet eftermiddag.
Emne: ”Cafestemning, viser og 
sketch” med Per Iversen, Attrup, 
Brovst.

Per Iversen bor i Attrup ved Brovst, 
er uddannet lærer og arbejder bl.a. 
som kirkesanger i Lerup, Tranum 
og Koldmose sogne. Hans teater 
og sangmæssige baggrund bunder 
blandt meget andet i mange års 
medvirken i egnsspillene ”Skov-
spilene” ved Brovst og optræden 
i Aalborg- cabareten ”Det er bare 
os”. Desuden har han gennem de 
senere år yndet i mange sammen-
hæng at tage ud og læse fra forskel-
lige litterære værker.
Ved cafestemningen i Karmelkir-
ken vil han binde en broget buket 
af oplæsning, anekdoter og caba-
ret-, operette- og visesange. De 
mest fremtrædende blomster bliver 
dansk litteraturs to store Ander-
sener, nemlig H.C. og Benny, samt 
skildringen af den nordjyske folke-

sjæl. Bukettens grønne løv – det, 
der binder det hele sammen – bliver 
humoren.
Velkommen til denne anledning.

Forårsudflugt tirsdag d. 27 maj
Denne gang bliver det en bustur, 
med start fra Karmel kl. 10.00 og 
hjemkomst ca. kl. 16.30.
Turen går til Aars med besøg på 
”Dansk nutids museum”
Baggrunden for museet  er, som de 
udtrykker sig, ”Vi gemmer nutiden 
for fremtiden”
Gennem 25 år er der gemt, næsten 
alt, hvad danskerne har brugt gen-
nem de seneste 100 år.
Museet drives med frivillig arbejds-
kraft.
Dagens middag indtages på restau-
rant ”Messen” ved messecentret i 
Aars.

seniorTræf

Fra et velbesøgt og meget underholdnde Seniortræf med Peter Duetoft

Efter middagen går turen videre 
mod Nibe af en meget smuk vej, 
hvor vi kan sidde og nyde naturen.
Vi besøger Nibe sognekirke, som er 
en gammel middelalder kirke, byg-
get i 1400 tallet.
Nibe kirke har i sideskibene to sto-
re kalkmaleri- udsmykninger.
Aftalen er, at vi får en guidet rund-
visning i kirken.
Derefter kører vi mod Aalborg

Prisen for udflugten bliver kr. 
250,00.
Tilmelding til Inge Jensen senest 
den 10 maj. Tlf. 98 18 21 76 eller 
Email: ingearne@gvdnet.dk

Vi håber at mange har lyst og kræf-
ter til at deltage.

Inge Jensen

se stævnets program på 

www.sommerstævne.dk

Tilmelding først i april
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April
Sø. 06. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Sø. 13. Kl. 10.30. Familieguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller. 
 Efterfølgende kirkefrokost 
 Husk tilmelding! 
 Kolllekt: Danske Kirkers Råd.
Sø. 20. Kl. 10.30. Påskegudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller.
   Afslutning på Kristendomsklassen
Sø. 27. Kl. 10.00. Johnny Cash 
 gudstjeneste i Vaarst Baptistkirke
Ti. 29. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale

Maj
Lø. 03. Førerstævne i Rebild
Sø. 04. 10.30 Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller 
Ma. 05. Kl. 19.00. Forhandlingsmøde
Sø. 11. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Sø. 18. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
 Jens Christensen.
Sø. 25. Kl. 10.30. Familieguds-
 tjeneste. Karmels fødselsdag. 
 Offerdag.
Ti. 27. Seniortræf forårsudflugt
 Se omtale
24. - 27 Jacob Broholm Møller fri

Juni
Sø. 01. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
Sø. 08. Kl. 10.30. Pinsegudstjeneste. 
 Hanne Kiel.
Sø. 15. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Sø. 22. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
Sø. 29. 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

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
Fødselsdage

100 år
16.04. Marius Iversen

80 år
08.04. Hilbert Christiansen
05.06. Lilly Pedersen

guldbryllup

20.06. Myrna og Ole Dons

adresseændring

Sven Erik Knudsen
Plejehjemmet Aagaarden
Dag Hammarskjølds Gade 3
Stue 307
9000 Aalborg    

MenigHedens 
ForHandlingsMøder
Der indkaldes til forhandlingsmøde

Mandag 
den 5 maj 2014 kl. 19.00

i denne Forsendelse
findes INFO med program for april 
- juni, samt kuverter til offerdagen. 
Næste INFO kommer den 28. juli. 
Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk senest den 
14. juli.

Årmøde med middag og general-
forsamling i Rebild Efterskoles 
Venner tirsdag d. 8. april kl. 18.00

Det er os en stor glæde at invitere 
dig/jer til middag på Rebild Efter-
skole tirsdag d. 8. april kl. 18.00!
Benyt chancen for at komme ud 
og spise og deltage efterfølgende 
i skolens årlige generalforsam-
ling. Under middagen vil der være 
fællessang, og skolens elever vil 
underholde.

Er du ikke meldt ind i Rebild Efter-
skoles Venner endnu, kan du nå det 
ved at henvende dig til Eva Iversen 
på tlf. 98391877.

Efter generalforsamlingen er der 
kaffe og afslutning.

Tilmelding til årsmødet kan ske på 
tlf. 98 39 17 88 eller på mail 
til: kontor@rebildefterskole.dk 
- senest søndag d. 6. april.

På vegne af bestyrelsen
Susanne Wüttz 

Lotte & Troels Schrøder


