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Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.,
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften.
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny bliver himmel, ny bliver jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

C.D. Wirsén/Johannes Johansen
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Sikker genåbning

Kære alle.
Nu kan vi ses igen i Karmel med de 
forskellige forholdsregler, som er 
nødvendige, for at skåne hinanden 
og sig selv for smitterisiko.
Derfor er der lavet nogle praktiske 
tiltag i kirken, for at kunne følge de 
grundlæggende regler bl. a. om at 
vaske hænder, bruge håndsprit og 
holde afstand på 1 – 2 meter og kun 
være 1 person pr. 4 m2 og ekstra 
rengøringshygiejne.

I kirkesalen:
Stolene er flyttet og hynder er fjer-
net, så der kun er 28 hynder til del-
tagere i gudstjenesten + 2 til dør-
vagterne. Hynderne er fordelt, så 
der er størst mulig afstand mellem 
de stole, der må anvendes. Stolene 
er markeret med et rødt mærke på 
tværstangen foran.
Familier må gerne sidde sammen, 

og de kan i så tilfælde flytte en hyn-
de med sig, men den skal altid læg-
ges tilbage til den markerede stol 
igen!
Stolene må ikke flyttes rundt, der 
er røde markeringer på gulvet, hvor 
rækkerne skal stå.

På galleriet er der plads til 5 delta-
gere, her er ligeledes udlagt hyn-
der. 

I den lille sal må der højst være 9 
personer, derfor vil kirkekaffe også 
skulle foregå anderledes end van-
ligt. 
 
Fællesspisning frarådes og i me-
nighedssalen må der højst være 22 
personer med afstand.

Ved alle indgangsdøre er der opsat 
håndsprit, som alle bedes anven-

de straks ved ankomsten til kirken. 
Der vil ikke blive givet håndtryk el-
ler kram ved velkomst til kirken.

På toiletter og i køkkener er der 
sat ruller med papirhåndklæde og 
spande til de brugte papirhånd-
klæder. Vi må ikke anvende fælles 
håndklæder i denne tid.

Ved nadvertjeneste og forberedelse 
af madvarer, skal der anvendes en-
gangshandsker.
Der er handsker under nadverbor-
det, i køkkenet i kælderen og i reo-
len ved hovedindgangen til kirke-
salen.
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Kære menighedsmedlemmer

I år fejrer vi, at vores menighed fyl-
der 68 år.
Med denne forsendelse følger der-
for din offerkuvert til brug ved me-
nighedens fødselsdagsgudstjene-
ste, den 7. juni 2020, hvor vi samti-
dig genåbner kirkesalen efter Coro-
napausen. 
Vi ønsker en rigtig, god pengega-
ve, da vi har mange, store udgifts-
behov i vores lille menighed med 
80 medlemmer. Det koster mange 
penge at betale gæsteprædikan-
ter, organister, international mis-
sion, tryksager/kopiering, under-
visningsmidler, vedligeholdelse af 
ejendomme, el, vand, varme, forsik-
ringer og renovation. 

Vi vil også meget gerne, at vores 
kirke er pæn at se på og dejlig at 
være i. Vi takker meget for de man-
ge frivillige kræfter, som uden løn 
hjælper os med de mange opgaver, 
men alligevel er der store udgif-
ter at betale, og i år har vi ansat en 
rengøringsassistent.

Det er altid dejligt at mødes i Kar-
melkirken til gudstjenester og man-

oFFerdag

Samme sted står der desinfektions-
væske og - servietter til aftørring 
af overflader (der er ekstra i værk-
stedsrummet).
I køkkener er der opstillet 
håndsprit.

Ekstra rengøringshygiejne:
Dørvagterne og de ansvarshaven-
de ved Koinonia og spejdere får lidt 
ekstra opgaver i denne tid med at 
sørge for nedenstående efter arran-
gementernes afslutning: 

Alle anvendte affaldsposer på toi-
letter i køkkener mm. tømmes, ny 
pose sættes i.

Desinfektion af dørhåndtag, ge-
lænder, prædikestol, tangenter og 
stolesæder ved klaver/flygel og af 
vandhaner ved håndvaskene. 
Brug desinfektionsmiddel på et pa-
pirhåndklæde eller en desinfekti-
onsserviet.

Har I spørgsmål så kontakt mig en-
delig.

Inge Aardestrup 29 47 67 17

kirken søndag den 1. marts
Årsregnskabet for 2019 blev 
gennemgået og kommenteret af 
kassereren og enstemmigt vedtag-
et ved håndsoprækning
Regnskabsoversigt januar 2020 
blev gennem og kommenteret af 
kassereren og enstemmigt vedtag-
et ved håndsoprækning.
Bygningsudvalget informerede om 
at der nu er ansat en rengøring-
sassistent i Karmelkirken, som gør 
rent hver anden fredag i lige uger. 
Der blev udtrykt stor tak til al-
le de rengøringshold, som frivilligt 
har gjort tjeneste igennem rigtig, 
mange år.
Der blev informeret om mødeplanen 
foråret 2020.
Der blev orienteret om ny kørsels-
ordning, henvendelse til Lisbeth 
Jørgensen
Menighedsforhandlingsmødet i ok-
tober bliver flyttet til 1. november 
2020 og der blev givet accept fra 
medlemmerne.
Der blev genvalg af de to revisorer.
Nordjysk kirkedag afholdes 16. maj 
2020 i Folkekirkens Hus.
Der blev orienteret om fælleserk-
læringen og sammenhængskraft fra 
regionalt møde i Vårst Baptistme-
nighed den 27.2.2020.
Der blev refereret kort fra Lands-
konferencen i november 2019, hvor 
bl.a. Baptistkirkens budget blev ve-
dtaget og der var drøftelser om-
kring frivillighed og engagement – 
se evt. på Baptistkirken.dk
Der blev udtrykt stor tak til alle ud-
valg, arbejdsgrene og Menighed-
srådet og til os alle, fordi vores Me-
nighed hænger sammen.

Donald Dahl Larsen

ge andre gode anledninger, hvor 
salmer og forkyndelse kan nydes 
sammen med berigende foredrag 
og gode meningsudvekslinger i det 
kristne fællesskab. Ligesom vi også 
nyder Seniortræf, spejderne og ca-
feen. 
Det er også en stor glæde, at Koi-
nonia International Christian Fel-
lowship afholder sine gudstjenester 
i Karmelkirken hver søndag om ef-
termiddag/aften vores kirke. For at 
alle aktiviteterne kan holdes i gang, 
er det nødvendigt, at også økono-
mien følger med. Vær med til at din 
menighed kan virke og lykkes med 
opgaven under rimelige vilkår og i 
mange år fremover.

HUSK, at sætte dit nummer på of-
ferkuverten, inden du afleverer den. 
Hvis du ikke har mulighed for at 
deltage i Menighedens anlednin-
ger, er du meget velkommen til at 
bruge netbank til pengeoverførslen, 
på - reg.nr. 9236 - kontonummer 
2460006492, mærk den evt. ”offer-
dag” – Du har også mulighed for 
at bruge Mobilepay – på nr. 48707, 
men husk at tilføje dit navn og evt. 
”offerdag” på indbetalingen.

På Menighedsrådets vegne
og med kærlig hilsen

Donald Dahl Larsen.

Forhandlings-
møde i Karmel

en lille hilsen 
Fra spejderne
Det har været et meget anderledes 
forår i år. Alt har været lukket ned, 
også kirken og spejderne.

Vi har dog ikke sluppet spejderne 
helt. Vi har haft kontakt med spej-
derne over nettet og har lavet små 
spejderopgaver. 
Det har været godt at kunne have 
kontakt med spejderne på trods af 
at vi ikke må mødes.

Vi glæder os meget til at vi kan 
komme til spejder igen. 
Vi mødes den 4. juni på 3 forskel-
lige steder og hygger med spej-
derne. 
Resten af juni holder vi alle spej-
dermøder i Sohngårdsholmparken, 
hvor der er god plads til at holde af-
stand.

God sommer til jer alle.
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Juni
Sø. 7. kl. 10.30. Fødselsdagsfest. 
 John Kristensen og Hans Hjort. 
 Offerdag
Sø. 14. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø.  21. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Poul Erik Jensen. 
 Kollekt til BiD – Internt fordrevne
Sø. 28. Ingen gudstjeneste.

Juli
Sø. 05. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Vibeke Dalsgaard. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 12. Ingen gudstjeneste. 
Sø. 19. kl. 10.30. Gudstjeneste.
 Knud Erik Larsen. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 26. Ingen gudstjeneste.

August
Sø. 02. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Kollekt til Himmelske dage

kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,afholdes møderne i Karmelkirken. 
Alle tidspunkter er med forbehold (for evt. Corona ændringer).

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
05.05. Arne Jensen
13.07. Kirsten Borksted

75 år
02.07. Rita Falk Larsen

dåbsdage
65 år
12.06. Myrna Dons

50 år
10.05. Maj-Britt Borksted
10.05. Kim Christensen

Krondiamantbryllup 
05.06. Inge Lise og Jens Peter 
Christensen

diamantbryllup 
09.07. Ruth og Poul Erik Christensen

adresseændring m.v.
Jørn Larsen
Til Ulfborgvej 18,
Nørretranders
9220 Aalborg Ø
Tlf. 64 63 19 38 M.  60 65 19 38

Jørgen Behentzs
behrentzs@gmail.com

Fremtidige anledninger
7. november Landskonference 2020 1 og 2

Invitationer fra Østhimmerlands Menighed:

17. september: en koncertberetning om at miste v/ Klaus Høgh-Lefholm
29. oktober: Musik- og sangaften v/ Arne Andreasen
21.-22. november: Gospelweekend med Lotte Næsby Schrøder og Lars GaardenI DETTE INFO

findes program for maj – august..
Næste INFO udkommer den 
1. august, og stof hertil bedes sendt 
til louisevarberg@live.dk  
senest den 18. juli

tillyKKe

Kørselsordning
Har man behov for kørsel i 
forbindelse med gudstjenester i vore 
nabomenigheder eller andre kirkelige 
handlinger,  kan man kontakte Lisbeth 
Jørgensen på tlf. 60816100 eller 
mail:emailtillisbeth@gmail.com senest 
3 dage før.

Menighedsrådet

Klaus Høgh-Lefholm




