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Det fortælles om den danske forfat-
ter Tom Kristensen, hvordan han 
en søndag omkring 1960 kom ind i 
Roskilde Domkirke til en gudstjene-
ste. Tom Kristensen var bekenden-
de ateist og erkendte gerne, at han 
ofte gik og frydede sig over Domkir-
ken, ”det høje, tomme sneglehus på 
ryggen af en indtørret kristendom.” 
Men nu smuttede han ind i Dom-
kirken og fandt til sin store overra-
skelse en levende menighed.  Selv 
skriver han således: 

Hver plads var fyldt, så man glemte 
al historie og Christian den 4. 
og kun tænkte på sine samtidige 
landsmænd, som kunne gøre det 
ufattelige tankespring og ad fornuf-
tens veje gøre tilværelsen mindre 
sindssyg end den ser ud til at være. 

Præsten kom ind på synden, og jeg 
følte mig endnu fjernere, da min 
syndsbevidsthed er af en ret kølig 
art. Det ærgrer mig, hvis jeg skylder 
penge væk, men da gør præsten 
en lille gestus: pæne synder eller 
grimme synder… det er lige meget, 
siger han.

Det ramte gudstjenestens uved-
kommende gæst lige i hjertet, og 
det slog ham i det samme, at de 
største menneskekendere næsten 
altid er kristne, mens de andres 
psykologi som oftest er opblandet 
med moral og lunkent vand. Og 
så slutter Tom Kristensen med at 
understrege det farlige ved at gå i 
kirke:

- Det kunne jo hænde, at man 
kom hjem som et andet menneske!

Det er en god fortælling til en 
andagt i et kirkeblad, der skal for-
tælle om kirken i februar og marts 
måned, hvori det meste af tiden er 
fastetiden. Det er en tid af (kirke-)
året, der forsvandt fra vores bred-
degrader ved reformationen, men 
som langsomt, men sikkert er ved 
at vende tilbage. Fastetiden er 
de 40 dages forberedelse op mod 
påske, der starter askeonsdag – i år 
d. 18. februar, få dage efter Faste-
lavns søndag. 
Hvor faste i gammel tid var en 
tid, hvor man fastede fra al kød 
i maden, så er det i dag mere en 
tid til at give afkald på mange af 
de andre luksusting, som vi i dag 
omgiver os med. Det kunne f.eks. 
være at give afkald på computer/
tablets, TV eller alkohol, slik og 
lotto. Man kan også bruge tiden 
til at kigge ´indad´, på sit liv og sit 
forhold til Gud og andre mennesker. 
Til det har Baptistkirken i Danmark 
udgivet en dyb, men enkel plan, 
med læsning og bøn til hver dag i 
fastetiden. Den er vedlagt i dette 
INFO, og jeg vil opfordre dig til at 
bruge den! For fastetiden er en tid 
til at se sit liv efter i sømmene, og 
vurdere, om der er noget, man kan 
og skal gøre anderledes, uanset om 
det er ”pæne synder eller grimme 
synder…”
God fastetid!

Jacob Broholm Møller

FasTeTid
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spejdernYT
indbyder til følgende arrangemen-
ter:

Tirsdag d. 24. februar kl. 14.00, 
med besøg af Inge Pedersen, 
Vadum.

emne ”Kærlighed under 2. ver-
denskrig,”
Det er en kærlighedshistorie fra det 
virkelige liv under 2. verdenskrig.
Inge Pedersen fortæller om en ung 
pige (hendes mor), der forelsker 
sig hovedkulds i en tysk soldat, og 
om, hvordan hendes forældre efter-
følgende hjalp hende med at tage 
ansvaret for sin handling, så hun 
undgik samme skæbne, som mange 
andre piger i lignende situation.

Vi startede året med et brag af 
en nytårsfest for alle spejderne 
torsdag den 15. januar. Der blev 
blandet sodavand, spist chips, 
leget lege og konkurrencer fra året 
der gik. En festlig og sjov aften for 
spejdere og førere. 
Vi har planlagt et fælles program 
for alle spejderne frem til påske. 
Grunden hertil er, at Helene Han-
sen rejser til Australien hvor hun 
skal være i praktik i forbindelse 
med sine studier på UCN. Helene 
kommer tilbage til september. Tors-
dag den 22. januar holder vi valg til 
kredsrådet, dette gør vi efter café 
fra kl. 18.00-18.30.
Spejderne og deres søskende er 
inviteret til fastelavnsfest den 12. 
februar. Den 20.-21. marts skal vi 
på kredstur til Birkeborg. Her skal 
vi lave aktiviteter ude i skoven og 
omkring bålet. Lene Lunde, Helene 
Hansen, Berit Elleby og Anna Beck 
er ved at færdiggøre deres Gil-
welltræning. De er alle i gang med 
deres personlige udfordring og vi 
glæder os til vandmøde, gudstjene-
ste, og aktiviteter ud af huset. De 
fire førere har slidt i det, men bliver 
forhåbentlig Gilwellspejdere på 
årets førerstævne i Holbæk d. 18.-
19. april. 
Jesper Bøttcher er blevet valgt som 
korpsets Førertræningsformand.
På vegne af spejderne

Ane Ledet Møller

En eftermiddag med et stærkt per-
sonligt foredrag.

Tirsdag d. 31 marts, kl. 14.00.
Besøg af Kirsten Lodberg, Aalborg.
emne: ”Mit liv med sang og musik 
og mødet med mennesker”
Hvad former et menneske? Hvad 
gør et menneske livet igennem? 
Samler på værdier for på et senere 
tidspunkt at kunne dele ud af dem?
Der er i hvert menneske nedlagt 
talenter. Men selv om disse talenter 
bliver udnyttet, vil et menneske 
altid være et produkt af sine omgi-
velser, det kan være mennesker, der 
har betydet noget, det kan være 
sange, der er blevet sunget, musik 
der er blevet hørt og m.m.
Derfor vil Kirsten Lodberg gerne 
i foredraget om sit liv fortælle om 
sit musikliv  og mødet med men-
nesker, der har betydet noget for 
hende.
Deltagerne vil sandsynligvis erin-
dre sig mangt og meget, når de 
hører populærmusik fra forskellige 
tider, og de vil helt sikkert føle sig 
løftet, når vi sammen synger man-
ge gode sange og salmer, gamle 
som nye med Kisten Lodberg ved 
klaveret.
Velkommen til en eftermiddag med 
megen glæde og håb.

Til alle anledninger serveres der 
kaffe te og kage. Pris kr. 20, 

Inge Jensen

Fra Spejdergudstjenesten i november

seNIortræf

forhaNdlINgsmødet 

i Karmelkirken den 16. november 
På Menighedens forhandlingsmøde 
16. november 2014 blev der infor-
meret om regnskabet indtil dato, 
ligesom budgettet for 2015 blev 
vedtaget. 

Det blev også besluttet, at Menig-
heden også i det kommende regn-
skabsår støtter 2 projekter i BiD 
hhv. Børn i Afrika og Teologisk 
uddannelse i Burundi/Rwanda (tid-
ligere Rubura).

Der var valg til Menighedsrådet. 
Per Beck og Lisbeth Haugaard ind-
går i Menighedsrådet,  og Laurits Ø. 
Larsen indgår som suppleant.
Der blev udpeget 3 repræsentanter 
og én suppleant til BiD´s landskon-
ference i 2015. På mødet blev der 
også informeret om drøftelserne på 
BiD´s Landskonference i 2014.

Donald Dahl Larsen

Karmel reNgørINg 
2015

Der er i årenes løb blevet en del 
færre på vores rengøringshold i Kar-
mel. Vi er stadig kun 5 hold og er 
derfor nødt til at nøjes med rengø-
ring hver 14. dag.

Det er dejligt, at det stadig kan lade 
sig gøre; men det kræver, at andre 
også ind imellem f. eks. støvsuger 
gulvtæppet i kirkesalen, hvis det 
trænger, når man kommer til kirke.

Hvis der er nogen, der vil være med 
til et stykke praktisk arbejde med 
at gøre rent, så sig til, vi vil gerne 
være flere.

På bygningsudvalgets vegne 
Inge Aardestrup
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14. DAG - 3. marts 
Meditation: Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. 
Bøn: Jesus, led mig ad dine veje, så jeg ikke går 
vild. 
15. DAG - 4. marts 
Meditation: Mennesket lever ikke af brød alene. 
Bøn: Herre, vær mit brød og hjælp mig at dele.   
16. DAG - 5. marts 
Meditation: Kast din byrde på mig, siger Herren! 
Bøn: Herre, nu kaster jeg dem – bær dem for mig. 
17. DAG - 6. marts 
Meditation: Jesus gav sit liv som et sonoffer for dig! 
Bøn: Herre, det er svært at fatte, at der skulle så 
meget til for at sone min synd – men Herre, tak! 
18. DAG - 7. marts 
Meditation: Jesus gav sit liv som en løsesum for dig! 
Bøn: Jesus – tak for din løsesum og at den rækker!     
19. DAG - 8. marts 
Meditation. Et ord fra Jesu kors: Det er fuldbragt!
Bøn: Tak Herre Jesus, at du ikke sagde, det blot var 
”halvbragt” og at resten af frelsen er op til mig!  
20. DAG - 9. marts 
Meditation: Guds trofasthed er ny hver morgen. 
Bøn: Tak, Herre for din trofasthed. 
21. DAG - 10. marts 
Meditation: Vand giver liv. Hos Gud er livets kilde. 
Bøn: Herre, vær du både min tørst og mit liv. 
22. DAG - 11. marts 
Meditation: Frelsens kilder vander troens liv! 
Bøn: Herre, hjælp mig at vande min sjæl hos dig. 
23. DAG - 12. marts 
Meditation: Mine får hører min røst og følger den. 
Bøn: Led mig med din røst og giv mig at følge den. 
24. DAG - 13. marts 
Meditation: Brød giver liv. Jesus er livets brød! 
Bøn: Herre, mæt mig med livets brød. 
25. DAG - 14. marts 
Meditation: Den, der sår sparsomt, høster sparsomt. 
Bøn: Herre, hjælp mig at vove og gør mig generøs.
26. DAG - 15. marts 
Meditation: At bygge sit hus på guld er at bygge på 
sand. At bygge på Guds ord er at bygge på klippen. 
Bøn: Herre, min Gud, vær du mit guld, min klippe. 
27. DAG - 16. marts 
Meditation: Den, der påkalder Guds navn, skal
frelses.
Bøn: Herre, min Gud, Jesu Kristi far: Frels mig! 
28. DAG - 17. marts 
Meditation: Jeg vil aldrig svigte dig og forlade dig. 
Bøn: Herre, det vil jeg stole på i alle forhold. 

29. DAG - 18. marts 
Meditation: Viden er vandret. Visdom er mest 
lodret. At frygte Gud er visdoms begyndelse. 
Bøn: Herre, giv mig både jordisk og himmelsk visdom! 

30. DAG - 19. marts 
Meditation: Et menneske uden bøn er som et træ 
uden rødder.
Bøn: Herre, rodfæst mig i dig! 
31. DAG - 20. marts 
Meditation: Det evige liv begynder i troen på Jesus. 
Bøn: Jeg tror, hjælp mig Herre i min vantro! 
32. DAG - 21. marts 
Meditation: For Gud er intet umuligt. 
Bøn: Herre, hold mig fast i denne tro og dette håb! 
33. DAG - 22. marts 
Meditation: Kærlighed er tålmodig og mild, den 
misunder og praler ikke, den søger ikke sit eget. 
Bøn: Herre, af den kærlighed er jeg selv afhængig – 
og hjælp mig at kunne ’leve den’ overfor andre. 
34. DAG - 23. marts 
Meditation: Kærligheden bærer ikke nag, den finder 
ingen glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden 
Bøn: Herre, bevar mig i kærligheden og sandheden. 
35. DAG - 24. marts 
Meditation: Kærligheden tror alt, håber alt, udholder 
alt. Og den ophører aldrig.
Bøn: Herre Jesus, du som alene har sådan en kærlig-
hed. Udhold mig og bevar mig i den. 
36. DAG - 25. marts 
Meditation: Han blev gennemboret for vore over-
trædelser – knust for vore synders skyld. 
Bøn: Herre Jesus - TAK!
37. DAG - 26. marts 
Meditation: Herren lod al vor skyld ramme ham – 
han tråde i vort sted! (Esajas 53) 
Bøn: Evige Gud – Tak for korsets gåde og nåde!
38. DAG - 27. marts 
Meditation: Se din konge kommer til dig sagtmodigt 
ridende på et æsel og hængende på et kors. 
Bøn: Treenige Gud: Tak, at du er så almægtig, at du 
kan ydmyge dig så meget – uden at miste magten. 
39. DAG - 28. marts 
Meditation: Se din konge kommer til dig – i dåbens 
vand.
Bøn: Herre, tak at du i dåben døbte mig med din 
nådes tilgivende vand og gav mig det evige livs håb!  
40. DAG - 29. marts
Meditation: Se din konge kommer til dig i nadverens 
brød og vin og i sit levende ord! 
Bøn: O Jesus, gid jeg kunne, som jeg så gerne vil, 
dig ære nogenlunde, hjælp du mig selv dertil!  

Glædelig påske! 
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årsmødet
Uddannelsesleder, cand. theol. 
Anna Margrethe Saxild medvirker 
ved menighedens årsmøde den 1. 
marts.
Anna Margrethe Saxild vil prædike 
ved gudstjenesten og vil efter mid-
dagen give sit personlige bud på 
de udfordringer, kirken står overfor 
i dag og det kirkelige landskab i 
fremtiden.
Anna Margrethe Saxild er opvokset 
i Struer og student fra Struer Stats-
gymnasium.
I en 6 års periode arbejdede hun 
med musik i forskellige former, her-
under som kirkesanger. Det blev 
teologi, der blev uddannelsesvalget 
og 1998 blev hun cand. theol. Fra 
Aarhus Universitet.
1999 – 2011 var Anna Margrethe 
ansat som sognepræst, først i Næs-
borg og senere i Løgstør.
2008-2010 havde hun samtidig 
vikartimer i religion på Fjerritslev 
Gymnasium. 
2010-2011 uddannede Anna Mar-
grethe sig som gymnasielærer, og 
har siden 2011 været uddannelses-
leder på Fjerritslev Gymnasium 
med særligt ansvar for HF afdelin-
gen.

Søndag d. 8. marts kl. 15:00 indby-
des alle til gospelkoncert i Karmel-
kirken. Koncerten er med Aalborg 
Gospel United, som stiller gratis op 
for at hjælpe Burundis kvinder med 
at lære at læse, skrive og regne! 
Aalborg Gospel United er et forfri-
skende og nærværende gospelkor 
på 15-25 sangere, hvor sammenhold 
og glæden ved at synge er nøgle-
ord; hvad enten det er i kirker eller 
ved diverse private arrangementer 
rundt omkring i Nordjylland.
Ordet ”gospel” kan oversættes til 
”Det glade budskab”, og Uniteds 
budskab er at formidle livsglæde 
gennem musikken ved hjælp af et 
stort engagement i samhørighed 
med den smittende energi og fæl-
lesskab, der skabes helt af sig selv, 
når man synger gospel sammen 
med andre.

I de senere år har Baptistkirken i 
Danmark lavet forskelligt materiale 
til brug i fastetiden. De senere par 
år har fokus været en bog, der dels 
bruges personligt i hverdagen, og 
så mødtes man en gang ugentligt 
i en gruppe til samtale og inspira-
tion. Fastetiden er tiden mellem 
fastelavnssøndag og påske, hvor 
man i gammel tid fastede fra kød. 
Det er der også nogle, der fortsat 
gør, mens andre har ´fastet´ fra TV, 
internet,  alkohol, eller andre af de 
goder, som vi har og bruger i vort 
liv. Den tid, der er ´vundet´, har man 
så brugt på bibelstudie og fokus 

Der tages ikke entre, men til gen-
gæld samler vi ved koncerten 
penge ind, der skal gå til at hjælpe 
Burundis kvinder med at lære at 
læse, skrive og regne. Det gør nem-
lig, bogstaveligt talt, en verden til 
forskel at kunne læse og skrive. 
Det viser resultaterne fra de første 
kvinder, der har gennemført projek-
tet. De beretter om en meget bedre 
stilling i hjemmene og i samfundet 
generelt, fordi  de kan læse og skri-
ve. På den måde er de i højere grad 
også med til at bidrage til familiens 
ophold og samfundets udvikling i 
øvrigt. Det betyder med andre ord 
mere ligestilling for kvinderne, som 
nu også deltager i aktiviteter, der 
ellers var forbeholdt mændene. 

Jacob Broholm Møller

fastetIdeN 2015
på ens indre liv, og de penge, der 
er ´sparet´, har man kunnet give til 
børn i Afrika. I år er fasteprojektet 
til den enkeltes egen brug. Det er 
en opfordring og en udfordring til 
40 korte meditationer og bønner i 
fastetiden, så kan du hver dag afse 
5 minutter hertil, så kan du være 
med. Fastetiden starter aske-ons-
dag, d. 18.februar og på ´fastearket´ 
er bønner og meditationer sat op 
under de enkelte dage. Nemt og 
lige til at gå til! 

Jacob Broholm Møller

hjælp BUrUNdIs KvINder!

Palmesøndag indsamler vi en kol-
lekt til Danske Kirkers Råd (DKR). I 
påsken fejrer alle kirker Jesu lidelse 
og opstandelse. Og i pinsen fejres, 
at vi fra alle verdenshjørner holdt 
op med at tale forbi hinanden, men 
nu talte med  hinanden. I Danske 
Kirkers Råd arbejder vi for dialog 
og samarbejde mellem kirker og 
kirkesamfund. Vi arbejder for sam-
tale og forståelse – også om de 
ting, vi som kirker ser forskelligt 
på. Aktuelt arbejdes der særligt på 
et projekt, der vedrører os, nemlig 
at få repræsentanter for frikirkerne 

med i det udvalg, som socialmini-
ster Manu Sareen har nedsat, der 
skal se på en sammenhængende 
lovregulering for trossamfundene 
uden for Folkekirken. 

Ligeledes står Danske Kirkers Råd 
også bag Danske Kirkedage – der 
afholdes igen næste år. Da er det 
København, der er vært, under 
overskriften ”Himmelske dage i 
København” 

Tak for enhver støtte til Danske Kir-
kers Råds arbejde!

daNsKe KIrKers råd

forhaNdlINgsmøder
Der indkaldes til forhandlingsmøde
søndag
den 1. marts 2015 kl. 10.30
Årsmøde efter gudstjenesten

Mandag
den 11. maj 2015 kl. 19.00
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Februar
01. Kl. 10.30 Familiegudstjeneste 
 Jacob Broholm Møller og
 Familiekoret fra Østhimmerlands 
 Baptistmenighed.
 Kollekt. Forældreløse børn
08. kl. 10.30 Nadvergudstjeneste
 Jacob Broholm Møller
 Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
15. kl. 10.30 Fastelavns-
 gudstjeneste
 Jacob Broholm Møller
22. kl. 10.30 Gudstjeneste
 Ole Skagen.

Marts
01.kl. 10.30 Årsmødegudstjeneste 
 med nadver
 Anna Margrethe Saxild og 
 Jacob Broholm Møller
 Kollekt: Præsteskolen i Rubura.

Efter gudstjenesten frokost, 
oplæg ved Anna Margrethe 
Saxild og derefter menighedens 
forhandlingsmøde.

08. kl. 15.00 Gospelkoncert med 
 Aalborg Gospel United.
 Indsamling til Alfabetiserings-
 projekt i Burundi.
15. kl. 10.30 Gudstjeneste
 Jacob Broholm Møller 
 og Berit Elleby
22. kl. 10.30 Gudstjeneste
 Raymond Jensen
29. kl.10.30 Gudstjeneste
 Lars Nielsen.
 Kollekt: Danske Kirkers Råd.
31. kl. 14.00 Seniortræf
 Se omtale

April
05. kl. 10.30 Påskegudstjeneste
 Jacob Broholm Møller
12. kl. 14.00 Fuldmagt til liv 
 - forkyndelse og nye salmer
 ved Iben Krogsdahl
 Se omtale

Præstens kalender
Jacob Broholm Møller holder ferie 
16/2 – 22/2 og er på kursus 
19/3 - 21/3 samt den 23/3

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 kl. 18.00 og 19.30
 Rovermøder i lige uger.
Spejdermøder, se “Toeren”, 
eller kontakt Ane Ledet Møller 
tlf. 40 85 52 08

TillYkke
fødselsdagedage
 
70 år
10.02. Peer Albin Kristiansen

60 år 
11.02. Guddi Marie Lynnerup

Bortrejst 

Esther Kvist 
til Tølløse Baptistmenighed
Anne Brogaard Sørensen 
til Brovst Menighed

Udtrådt

Majken Gjermandsen Nordskjold

I deNNe forseNdelse
findes INFO med program for 
februar og marts.
Næste INFO kommer den 28.marts. 
Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk senest den 
14. marts.

IBeN Krogsdal I 
KarmelKIrKeN 
søndag den 12. april kl. 14.00 

Fuldmagt til liv 
- forkyndelse og nye salmer.

Hvad vil det sige at være kristen i 
en moderne virkelighed? Kan kris-
tendommen overhovedet formuleres 
på nudansk, så den bliver vedkom-
mende i travle menneskers hverdag? 
Hvad længes mennesker efter i dag 
– hvis de altså længes efter noget? 
Forfatter og salmedigter Iben Krogs-
dal fortæller om det moderne men-
neske ud fra en række af sine nye-
ste salmer. Hun vil tale om daglig-
dagens mange former for magt og 
afmagt - og om, hvordan kristen-
dommen stadig kan være dybt rele-
vant for mennesker i dag. Også 
selvom mange mennesker slet ikke 
længere tror.
Undervejs i foredraget skal vi synge 
en række nye salmer, og der vil bli-
ve tid til diskussion.
Læse mere om Iben Krogsdal på 
www.krogsdal.dk.
Der vil blive optaget en kollekt til 
dækning af udgifter i forbindelse 
med arrangementet.
Arrangementet afsluttes med kaffe-
bord

Gudstjeneste- og 
undervisningsudvalget


