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Leder

Barack Obama
blev dømt til at
være den. Lars
Løkke og Helle
Thorning-Schmidt
drømmer om at
blive den. Og alle vi andre krydser finger for, at vi kan finde
rundt i den, selv om den kommer uden vejvisere eller koordinater: Fremtiden.
Kirken vil også være en del af
fremtiden, og der er håb for kirken. Verdens mærkeligste fællesskab! Hvor ellers mødes så forskellige mennesker med så så
vidt forskelige baggrunde, interesser, job, familier, uddannelse,
alder og mange flere forskelle,
hvis ikke netop det var i kirkens
fællesskab?
Det særlige ved dette fællesskab
er, at det er noget udefrakommende, der binder det sammen,
og gør det til noget helt specielt.
Vi er et fællesskab, der både
tænker i forandring og forankring.
Det gør vi ved at tage hinanden
alvorligt. Det gør vi ved at involvere og lytte. Det gør vi ved at tale
og lytte, kommunikere og forklare,
begrunde og informere, lytte med
hjerne og hjerte. Lytte empatisk både til det nære og nuværende
og til det fremtidige og mere usikre. Det gør vi ved at være bevidste om, hvordan kirken hænger
sammen på kryds og tværs, hvordan kulturen ser ud, hvilke historijanuar/februar 2011. kirkebladet

ske mønstre og spor, der
er, hvilke konsekvenser
påtænkte forandringer har
både på den direkte og
ønskede måde, men også
på utilsigtede og måske i
dag ukendte områder.
Jeg vil gerne arbejde for
et fællesskab, hvor der er
en tydelig kultur af respekt, anerkendelse og
imødekommenhed.
I Brøndums Encyklopædi
står der om kultur: Den
måde, mennesker behandler hinanden på. Den
er kort. En endnu kortere
definition hedder: Kultur er
vaner. Kultur kommer dér,
hvor der er mennesker.
Den kan udvikle sig meget
kirkebladet . januar/februar 2011

ubevidst, og den kan udvikle sig ved, at nogle er
bevidste om, hvad kultur
består af, og hvad der
skaber kultur. I enhver
sammenhæng skal der
være mennesker, der hele
tiden tænker på kultur og
gør noget konkret for
kulturen i sammenhængen. Nogen taler om en
kultur som en kollektiv
mental indstilling. Jeg ser
en kirke med en kollektiv
indstilling til at være som
Jesus, altså at vise respekt, anerkendelse og
imødekommenhed.
Prøver du på at finde de
perfekte venner, vil du
aldrig finde dem. Prøver
du på at finde en perfekt

familie, vil det aldrig lykkes. Hvis du prøver at
finde den perfekte kirke,
så… vil det næppe heller
lykkes. Hvis du mener at
have fundet den perfekte
kirke, så har du, enten
kun været der i to uger,
eller så er du leder af
kirken. Det perfekte findes
ikke.
I de kommende uger vil vi
i gudstjenesterne sætte
fokus på: Verdens mærkeligste fællesskab, et
fællesskab, der vokser.
Du er velkommen til at
være en del af dette fællesskab!
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Livsinterview

Jan Joanesarson er 30 år og
læge på hjertemedicinsk
afdeling på Skejby Sygehus.
Han bor i en villa i Lisbjerg
sammen med sin kone, Johanna, der er hjemmesygeplejerske, og deres to krudtugler: Silja på 1 år og Simun
på 5. Jan fortæller om at
være færing, læge og kristen, mens Johanna fra baggrunden supplerer til begges
morskab.

base, selv om begge vores
familier er på Færøerne.
Jans ambition er at videreuddanne sig til speciallæge i
hjertemedicin. Men der er hård
konkurrence om specialepladserne, og muligvis vil han søge
om midler til et PHD-projekt
om hjertemedicin.

chance og har ikke fortrudt det,
selv om han også nød livet på
havet og det tætte fællesskab
på en fiskekutter.

Hvad er din baggrund for at
have en kristen tro?
- På Færøerne er kristendommen meget mere udbredt end i
Danmark. Mine forældre er
Hvornår opstod drømmen om kirkegængere, og jeg hørte
at blive læge?
mange kristne historier som
- Jeg tror, det var i den sidste dreng, men som ung havde jeg
del af folkeskolen. Det virkede en del eksistentielle spørgs- Jeg kom til Århus fra Færøer- som et meningsfyldt og spæn- mål. Jeg var meget optaget af,
ne i 2002, da jeg begyndte på dende arbejde, og de naturvi- hvordan det jeg tror på, kunne
medicinstudiet. Året efter fulgte denskabelige fag bestyrkede
forenes med det, jeg ved. Og
Johanna trop, fortæller Jan.
min interesse for medicin.
det synes jeg, det kan.
Planen var, at vi skulle afslutte
vores studier og derefter ven- Der skulle dog gå nogle år, før På dette tidspunkt af samtalen,
de tilbage til Færøerne, men vi den unge færing, traf den en- er man er nødt til at spidse
er her stadigvæk og trives
delige beslutning. Noget andet ører. For nu har Jan talt sig
rigtig godt i Århus. Det er vores trak i ham: fiskeriet. I en to-tre varm:
år var Jan sømand og fiskede - Mange af de naturvidenskaomkring Færøerne og Island, belige pionerer: Newton,
men også nord for Norge. Tit Kepler m.fl. havde en tro på, at
var han væk tre måneder ad
verden var skabt og udforskegangen i alt slags vejr. Jans
de verden ud fra det synsfem brødre er alle sømænd,
punkt. Som kristen kan man
men på et tidspunkt sagde én studere Bibelen for at lære om
af deres koner til Jan: ”Du skal Gud, men man kan også vælikke være sømand, som alle
ge at observere naturen. Når
de andre!”. Han gav studiet en jeg studerer kroppen og bioloRelationer er vigtige for Jan
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Johanna og Jan er nærmest lykkelige og trives i Århus

gien, kan jeg se, at alting summer af formål og komplekse
processer. Eksempelvis sammenligner vi hjertet med en
pumpe med ventiler, nerverne
med ledninger og hjernen med
en computer fyldt med software. For mig er det naturligt,
at vi kan forene kristendom og
naturvidenskab.
Selv om Jan og Johanna har
slået sig ned i Danmark, kan de
ikke fornægte deres færøske
rødder. De er involveret i en
færinge-forening, hvor der
jævnligt holdes kulturelle arrangementer. Og hver søndag
aften er der ti færinger, som
mødes til indendørs fodbold i
Bellevue Hallen.
- I går vandt mit hold 8-0, siger
kirkebladet . januar/februar 2011

Jan ikke uden stolthed.
Hjemme hos sig selv taler Jan
og Johanna færøsk med hinanden, for det finder de mest naturligt. Jan fandt det frygtelig
svært at komme i gang med at
formulere sig på dansk som
22-årig. Men sønnen Simun
taler såvel dansk som færøsk,
sådan at han også kan kommunikere med familien på Færøerne.

dagsmøderne. Alle kan ikke
kende alle, men alle skal kende
nogen, for tætte relationer har
betydning for mennesker.
På standardspørgsmålet om
Jans drømme for fremtiden,
kommer Johanna ham leende i
forkøbet:
- At være lykkelig!
Jan griner og siger: - Det er vi
jo!

I sin øvrige sparsomme fritid er
Jan med i Saralystkirkens menighedsråd. Her lægger han
sine kræfter i opstarten af smågrupper. Jan fortæller:

Jeg tager et sidste kig ud ad
stuens store panoramavindue,
hvor byens lys skinner i decembermørket. Og det er med en
god fornemmelse, jeg forlader
- Når man kommer i en kirke, er den lille færøske familie midt i
fællesskabet vigtigt. At man har Århus.
noget sammen ud over søn5

Relationer

Gennem det sidste halve
år har vi målrettet arbejdet
på at starte flere nye smågruppefællesskaber i kirken. Nu er vi klar til at præsentere de nye grupper.
De fleste er så småt begyndt
at mødes, men husk: Der er
altid mindst en ledig stol i
alle grupper. Kontakt blot
gruppelederen for at høre
mere om gruppen, hvornår
og hvor de mødes. Som
udgangspunkt mødes gruppen hver 14. dag.
Vi har pt. følgende grupper:
Århus Nord gruppen
Mødes på forskellige ugedage.
Kontaktperson: Jan Joanesarson, tlf. 2668 2168
Århus Syd gruppen
Mødes fredage kl. 16.00,
første gang den 21. januar.
Kontaktpersoner: Christa og
Frede Byg tlf. 8748 0851
En kvindegruppe,
Mødes tirsdage kl. 19.30.
Kontaktpersoner: Karen
Henneberg, tlf. 2239 0122
En mandegruppe
Mødes tirsdage kl. 19.00.
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Der er en tom stol i alle grupperne

Gruppen mødes i modsatte
uge som kvindegruppen,
opstart 12. januar.
Kontaktpersoner: Ole Henneberg, tlf. 2829 8504

En gruppe for teenagere,
Mødes hver søndag kl.
10.30.
Kontaktperson: Jesper Olsen tlf. 2622 2875

En Alphagruppe med fokus på det grundlæggende
i den kristne tro.
Mødes torsdag kl. 16.00 i
ulige uger. Opstart den 6.
januar
Kontaktpersoner: Maibrit
Højgaard, tlf. 8652 3075

Vi håber, du har lyst til at
være med i en af disse grupper!

En gruppe for unge
Mødes torsdage kl. 19.00.
Opstart den 13. januar.
Kontaktpersoner: Alison og
Theis Brøgger, tlf. 4033
1047

Jan Joanesarson er smågruppekoordinator og tager
gerne imod din tilmelding og
dine spørgsmål. Han kan
kontaktes på tlf. 87410544
eller jj@saralystkirken.dk
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Kursus

I den kommende vintersæson bliver der mulighed
for at være med i voksenundervisning i den kristne
tro.
Det sker ud fra Saralystkirken og foregår i kirkens
lokaler. Et nyt hold starter
torsdag den 6. januar kl.
15.30.
Kurset kaldes et Alpha kursus, og handler om de
grundlæggende sider af den
kristne tro. Der kræves ingen særlige forudsætninger
for at deltage, og det er
gratis at deltage.

Rigtig mange danskere viser
en helt ny interesse for det
åndelige, og det er baggrunden for, at kirken tilbyder
kurset, der kører hver 14.
dag over 11 eftermiddage.
Efter kaffen er der et kort
oplæg, og derefter er der
god mulighed for drøftelse.
Ved kaffebordet er der plads
til både seriøse og provokerende spørgsmål, debat og
grin, helt som de fleste kender det fra hyggelige sammenkomster. Der er altid
gode anledninger til, at deltagerne kan fremkomme

med synspunkter og spørgsmål. Fra emnerækken kan
bl.a. nævnes: Hvad stod
Jesus for? Hvordan kan
man være sikker i sin tro?
Kan Gud helbrede nogen i
dag? Kan man høre Guds
stemme?
Ingen binder sig til at deltage i hele kurset, og man kan
også deltage nogle af de
første gange for at finde ud
af, om det er noget for én.
Yderligere oplysninger kan
findes på Saralystkirkens
hjemmeside.
Tilmelding og nærmere info
hos Maibrit Højgaard
mh8660@mail.dk
tlf. 86 52 30 75
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Program for januar
Lør

1.

Søn

2. 10.10 Bøn i Saralystkirken
10.30 Nadvergudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

3.

Tir

4. 19.00 Menighedsrådmøde
19.30 Smågruppen for kvinder

Ons

5.

Tor

6. 15.30 Alphakursus
19.00 Dåbsundervisning

Fre

7.

Lør

8.

Søn

9. 10.10 Bøn i Saralystkirken
10.30 Gudstjeneste med dåb, Børnekirke og Teenkirke

Taler: John Lorenzen

18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab

Taler: Kent Nørholm

Man

10. 18.30 Smågruppen, Århus Nord
19.30 Evangelisk Alliances bedeuge begynder i Citykirken
Viborgvej 173, Århus V

Taler: Knud Dalsgaard Hansen

Tir

11. 19.30 EAs bedeuge i Saralystkirken

Taler: Herbert Krawczyk

Ons

12. 19.00 Smågruppen for mænd
19.30 EAs bedeuge i Helligåndskirken, Torpevænget 1, Århus V

Taler: Jørgen Knudsen

Tor

13. 18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
19.00 Ungdomsklyngen
19.00 Kirkekursus
19.30 EAs bedeuge i Valgmenigheden, Mjølnervej 6, Åbyhøj

Fre

14. 19.30 EAs bedeuge i Eben Ezer, Brammersgade 4, Århus C

Lør

15.

Søn

16. 10.10 Bøn i Saralystkirken
10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke. Medlemsvelkomst.
19.30 EAs bedeuge afsluttes. Festgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke
Sct. Pauls Kirkeplads 1, Århus C

Man

17.

Tir

18. 19.30 Smågruppen for kvinder

Ons

19.

Tor

20. 15.30 Alphakursus
16.30 Konfirmandundervisning

Fre

21. 16.00 Smågruppen, Århus Syd

Lør

22.

Søn

23. 10.10 Bøn i Saralystkirken
10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

24.

Tir

25.

Ons

26. 19.00 Aarhus Internationale Gospelkor. Øvelse

Tor

27. 16.30 Konfirmandundervisning
18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
19.00 Ungdomsklyngen

Fre

28.

Lør

29.

Søn

30. 10.10 Bøn i Saralystkirken
10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

31.

8

Taler: Daniel Hougaard
Taler: Ove Sørensen

Taler: John Lorenzen
Taler: Johnny Hansen

18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab

Taler: John Lorenzen

19.30 Foredrag af Birgit Liv Hansen:
Stressfri tid er bedre tid

Taler: John Lorenzen

www.saralystkirken.dk

Program for februar
Tir

1. 14.00 Mellem Venner, for seniorer
19.04 Rock Solid klub = OPSTART
19.30 Smågruppen for kvinder

Ons

2. 19.00 Aarhus Internationale Gospelkor. Øvelse

Tor

3. 15.30 Alphakursus
16.30 Konfirmandundervisning
18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab

Fre

4. 16.00 Smågruppen, Århus Syd

Lør

5.

Søn

6. 10.10 Bøn i Saralystkirken
10.30 Nadvergudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

7.

Tir

8. 19.04 Rock Solid klub

Ons

9. 19.00 Aarhus Internationale Gospelkor. Øvelse

Tor

10. 16.30 Konfirmandundervisning
18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
19.00 Ungdomsklyngen

Fre

11.

Lør

12.

Søn

13. 10.10 Bøn i Saralystkirken
10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

14.

Tir

15. 19.30 Smågruppen for kvinder

Ons

16.

Tor

17. 15.30 Alphakursus

Fre

18. 16.00 Smågruppen, Århus Syd

Lør

19.

Søn

20. 10.10 Bøn i Saralystkirken
10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

21.

Tir

22. 19.04 Rock Solid klub

Ons

23. 19.00 Aarhus Internationale Gospelkor. Øvelse

Tor

24. 16.30 Konfirmandundervisning
18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
19.00 Ungdomsklyngen
19.30 Jazzkoncert med Arne Østerby jazzband

Fre

25.

Lør

26.

Søn

27. 10.10 Bøn i Saralystkirken
10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen

Taler: Werner Berle

Taler: John Lorenzen

28.

www.saralystkirken.dk
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Foredrag

Mange mærker at hverdagen af og til strammer til.
Saralystkirken har inviteret Birgit Liv Hansen til at
holde foredrag om at leve et
aktivt liv, uden at gå ned
med stress. Det sker torsdag den 27. januar kl. 19.30.
Det er en travl udfordring at
være menneske i netalderen.
Vi præsenteres dagligt for
store mængder information og
vil gerne samtidigt være nærværende og have et godt og
nært forhold til familie, venner
og kolleger - selvfølgelig spise
sundt, dyrke motion, følge
med i det politiske liv og have
spændende fritidsinteresser.
Kan man undgå at blive forpustet? Næppe…
- Vi skal høre om årsager til,
at stress opstår, herunder
hvordan vores arbejdshukommelse fungerer, og hvorfor
der er grænser for, hvor mange påvirkninger vi kan klare
ad gangen - uanset om de er
positive eller negative. Emails, telefoner, rod, små og
store krav og konflikter kan
stresse os både i arbejdslivet
og i familielivet.
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Birgit Liv Hansen holder foredrag om stressfri tid

Birgit Liv Hansen fortæller
om, hvordan vi med helt enkle
midler kan imødegå stress og
få en mere afslappet og gladere hverdag. Aftenens mål
er, at den enkelte deltager får
viden, indsigt og redskaber til
at håndtere de ting, der kan
stresse, og bliver bedre rustet
til at møde en aktiv hverdag.

bag firmaet EasyPlan, der
rådgiver om ledelse, planlægning og samarbejde.
Entrè ved indgangen 50 kr. inkl. kaffe. Inden foredraget
kan der kl. 18.00 spises middag i KulturCaféen for kun 25
kr. for voksne og 15 kr. for
børn.

Birgit Liv Hansen, er civilinge- Bordbestilling
niør, HD i Ledelse og Organi- info@saralystkirken.dk
sation, er selvstændig og står eller tlf. 86 16 24 25.
januar/februar 2011. kirkebladet

Koncert

Norges altomfavnende
musiker, sangskriver
og præst, Bjørn Eidsvåg, har en karriere
som de færreste. Han
har solgt langt over 1
million album i hjemlandet. Søndag den 10.

april kl. 19.30 giver han
koncert i Saralystkirken.
Han er på turne i Danmark og giver sammen
med sine fremragende
musikere koncert i Saralystkirken

Han er en usædvanlig,
men ikke desto mindre
succesrig, kombination
af præst, musiker, forfatter og visesanger.
I Norge er Bjørn Eidsvåg
folkeeje - en krydsning mellem Kim Larsen og Grundtvig. Han har siden starten i
1971 indspillet 21 plader og
produceret folkekære hits,
som bruges overalt. Han har
en særlig evne til at ramme
alle generationer.
Vi danskere har for længst
taget nordmanden, med den
store livsvisdom og fortælleglæde, til os.
Oplev en komplet kunstner
med tyngde i både teksten
og i musikken.
Køb billetten direkte i
Saralystkirken eller på
info@saralystkirken.dk eller
ring tlf. 66 140 140
Prisen er 150 kr. + evt. gebyr.

Børn Eidsvåg med band giver koncert i Saralystkirken
kirkebladet . januar/februar 2011
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Præsentation

Saralystkirken har den 1.
januar ansat Jesper Olin
Olsen som teenagepræst.
Jesper er 23 år, læser teologi på 4. år på Århus Universitet og ansættes i en deltidsstilling samtidigt med at
studierne afsluttes.
Jesper Olsen har gennem
flere år været involveret i et
teenagearbejde i Rødding,
hvor han kommer fra. I Saralystkirken har han allerede
været med til at starte TeenKirken, der mødes i forbindelse med gudstjenesterne. I
det nye år startes en Rock
Solid klub for de 10-13 årige,
og her bliver Jesper tovholder, og derudover deltager
han også i konfirmandundervisningen i Saralystkirken.
- Jeg drømmer om, at teenagere også kommer til at
fylde meget mere i kirken, og
at de ser, at kirken også er
for dem. Jeg vil gerne arbejde for at denne generation
er repræsenteret, og at der
er gode tilbud til dem., siger
Jesper Olsen.
Jesper lyser ekstra meget
op, når han fortæller, hvad
12

det giver ham
at være
sammen
med teenagerne. Han
nyder at
være sammen med
teenagerne,
da de giver
rigtig meget
tilbage.
Jeg kan gode
lide at følge
den enorme
udvikling,
der sker i
dem.
Den oplevelse jeg har haft ved at
have Jesus med i mit liv, vil
jeg gerne give videre til
en s
ox
g betwe
dem. Det er ikke de
Fakta b til teenagere o 0-13 år
l
gakkede aktiviteter,
r1
Tilbud ti
klub, fo
der giver indhold i livet  Rock Solid , 6.-10. kl
en
eller hjælper, når krienkKirk amling, 7. kl
 Te
ds
n
a
7 år
sen opstår, eller giver
nfirm
jre, 13-1
 Ko
le
z
d
a
o
ssR
svar på livsyns eller
 Cro
Jesper
store spørgsmål. Det er
bruger ikke kun tid på
Gud, der gør hele forstudierne. Han elsker at
skellen, og han vil være en
danse breakdance! Han har
del af deres liv, siger den
tidligere været en del af
nye teenagepræst Jesper
Heaven-Beat, der optrådte
Olsen.
med dans og musik.
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Nyhed

Kirken er ikke kun for
voksne, og tirsdag den 1.
februar kl. 19.04 åbner
Rock Solid Klubben!
Klubben hvor alle seje drenge og piger mellem 10 og13
år mødes. Det foregår hver
tirsdag aften kl. 19.04-20.59
i Saralystkirkens lokaler.
Programmet slutter kl. 20.30
og her kan de yngste måske
vælge at smutte hjem. Herefter er der mulighed for
bare at hænge ud, spille,
snakke eller købe noget i
”baren”.
Rock Solid består af klubaftener med masser af sjov og
indhold, hvor forskellige
emner tages op på en spændende måde. Emnerne kan
handle om familie, venskaber, kærlighed, helte, mobning osv.
Rock Solid giver gode relationer og mange fede oplevelser. En RockSolid Klub giver
"pre-teenagere" en mulighed
for at udforske nogle af nutidens allervigtigste moralske
og sociale spørgsmål.
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Klubben starter med et brag
af en fest tirsdag den 1.
februar.
 15 meter lang bananasplit [KOM OG SPIS DEN!]
 64 M2 hoppepude
 Breakdance
 Numsebold
 Hønefodbold

 Sumodragt-brydning
 Disco
 Lagkage lykkehjul
Inviter alle mellem 10-13/14
år til fest!
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Gospel

AIG, nej, der er ikke tale
om en ny fodboldklub i
Århus, men derimod om et
nyt gospelkor - Aarhus
Internationale Gospelkor,
som har sit hjemsted i
Saralystkirken.
Da gospelkoret startede i
august 2010, var et af målene at skabe et multikulturelt
mødested - en oase - for
sangglade mennesker i Århus med forskellig kulturel
og etnisk baggrund.
Den 1. december 2010 kunne koret så give sin første
offentlige koncert i Saralystkirken. Det blev en bragende
succes med et begejstret
publikum i en fyldt kirkesal.
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Århus Internationale Gospelkor tager fat på en ny sæson
onsdag, den 26. januar kl.
19.00, og der er naturligvis
plads til flere, der synes, at
det er dejligt at synge, og
ønsker at skabe en fælles
oplevelse, sammen med
mange andre, der har samme passion. Når gospelmusik rammer os, sker der
noget. Kom og vær med.

Koret ledes af to dygtige
professionelle korledere.
Du har mulighed for at synge
med et par gange, inden du
beslutter dig, om du vil være
med.
Alle fra 15 år og opefter er
velkomne.
Vil du vide mere om koret,
så kontakt blot Karen Henneberg, tlf. 22 39 01 22 eller aaig@saralystkirken.dk
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Jazzkoncert

Torsdag den 24. februar kl.
19.30 kan du komme til jazzkoncert med Arne Østerby
Trio.
Gruppen er på en lille turné,
hvor de spiller Grundtvig i
jazzede kompositioner.
Hvad har jazzmusik med
Grundtvig at gøre? I følge
Arne Østerby en hel del, og
alle oplever sammenhængen
ved denne koncert.
Programmet består af oplæsning af centrale grundtvigtekster ved Lone Lunde Andersen med underlægningsmusik
og indslag af standardnumre
fra trioen, som foruden Arne
Østerby, piano, består af
Kjeld Ut Ovesen, tenorsaxo-

90-års fødselsdag
Esther Serup, kan den 17.
februar fejre 90 års fødselsdag.

fon, og Bo Sivertsen, bas.
Under vejs i programmet vil
Arne Østerby, som har en
baggrund som højskolelærer
og organist, supplere med
betragtninger over Grundtvigs
liv og skaberværk.
Det smukke kirkerum og den
flotte akustik vil uden tvivl
medvirke til at gøre koncerten
til en ganske særlig oplevelse.

Et rigt liv
Lørdag, d. 13. november sov
Martha Durup Thomsen stille
ind i en alder af 84 år efter
kort tids sygdom. Martha var så længe kræfterne tillod det Fra Saralystkirken ønsker vi
dig hjerteligt tillykke og Guds med i det fleste af menighevelsignelse for dagen og tiden dens arbejdsgrene elsket og
afholdt af både unge og ælfremover.
dre. Og da kræfterne ikke
kirkebladet . januar/februar 2011

Entré ved indgangen 50 kr.
Inden koncerten kan der kl.
18.00 spises middag i KulturCaféen for kun 25 kr. for
voksne og 15 kr. for børn.
Bordbestilling
info@saralystkirken.dk
eller tlf. 86 16 24 25.

længere rakte til en aktiv indsats i kirken, så var hun en af
menighedens trofaste forbedere. Ære være hendes minde!
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Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
- et sted med mange muligheder

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Udpluk fra nogle af julearrangementerne

