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Leder

Det er her, troen på
at alting begynder
forfra, lever i bedste velgående. Da klokken nytårsaften slog 12, begyndte
et nyt år: 2014.
Nogle tror på, et helt nyt liv begynder, når året skifter. Andre tror inderst inde ikke på, at det lykkes at
tabe sig 10 kg eller lægge cigaretterne. Drømmen om en ny begyndelse har mange af os til fælles.
Måske findes den hos alle mennesker - drømmen om at begynde
forfra med et eller andet, med det
hele eller med sig selv.
Men hvad er det, der virkelig skaber
forandring? Nogle oplever, at et
møde med et andet menneske, en
begivenhed eller en erfaring ændrer
alting og resulterer i en ny begyndelse, man aldrig selv kunne have
startet. Vi kan til en vis grad selv
skabe forandring i vores liv, men det
er godt nok svært! Det kan være
vanskeligt at begynde forfra.
Mange oplever, at livet ikke forandrer sig til det bedre, selv om de
ønsker det og forsøger at påvirke
livet i den retning. De største og
mest betydningsfulde nye begyndelser, skylder vi som oftest noget
andet, eller nogle andre, end os
selv.
Det er vanskeligt for os alle, sådan
lige pludselig, at se noget velkendt i
januar/februar . kirkebladet

et helt nyt lys. Det har
måske altid været sådan,
vi har bare ikke grebet
det, set det eller forstået
sammenhængen. Nogle
omtaler disse oplevelser
som et paradigmeskifte.
Vi har pludselig fået et
nyt syn på os selv, set
nye muligheder, men er
samtidig fyldt med en vis
uro og usikkerhed, for
hvad kommer dette mon
til at betyde?
Evangeliet, de gode nyheder, er fortællingen om
en sådan ny begyndelse,
som Gud selv så nødvendigheden af. Det kan jo
være fint at vide, men
hvad betyder det så
egentlig for mig i min
hverdag i 2014? Det er
det, vi gerne vil sætte
fokus på i de kommende
måneder. Vi inviterer alle
til at være med på rejsen,
når vi spørger: Ved du,
hvem du er?
kirkebladet . januar/februar

I en gudstjenesteserie
over de kommende vintermåneder stiller vi
ovenstående spørgsmål.
Vi har netop fejret jul, og
at Gud kom for at vise os
en ny vej. Vi ønsker at
stille skarpt på den kristne tro og se på, hvad det
betyder for os i 2014.
Gennem disse gudstjenester, vil vi stille knivskarpt
på brevet Paulus skrev til
kirken i Efesos. Hver
gudstjeneste står alene,
og alle er velkommen til
at deltage. Vi tror der
ligger et paradigmeskifte
og venter på os. Lad os
hjælpes ad med at finde
det!
I slutningen af januar
starter et Alphakursus, et
kursus for alle der vil vide
mere om den kristne tro.
Bibelskolen LIV starter
også et nyt forløb: Kirkens 5 b'er, et kortere

kursus om nogle af kirkens helt centrale værdier. Der er således flere
muligheder for at opleve
et paradigmeskifte i de
kommende vinter- og
forårsmåneder, når vi
spørger os selv og hinanden: Ved du, hvem du
er?
Den helt store og gode
nyhed til os er, at det ikke
handler om at blive en
anden end den jeg er, at
det ikke handler om at
blive mindre menneskelig, men mere menneskelig. Vi skal ikke væk fra
verden og vores erfaringer for at finde Gud. Det
er netop hér, Han har sat
os stævne.
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Livsinterview
Interview

Hans Jørgen Christensen er
en høj, venlig mand med et
glimt i øjet, og en umiskendelig jysk dialekt. Han er
arkitekt, 68 år og bor med
sin kone Inge, i en lejlighed i
Aarhus. Han brænder for
bøn og har flere gange ledet
bønnesamlinger i Saralystkirken.
Hvordan var dit barndomshjem?
-Jeg kommer fra et godt hjem
ude ved Tjæreborg i Vestjylland. Der var små kår, men
det var et trygt og varmt hjem,
vi fem søskende fik. Vi manglede ikke noget. Mine forældre
var kristne, men havde ikke så
megen kontakt med kirken,
selv om de udlevede de kristne principper. Min bedstemor,
som vi kaldte ”lille bedste”,
havde Jesus i hjertet!

Hans Jørgen fortæller, at han
kunne lide at gå i skole. Regning, tegning og idræt var det
helt store, og allerede dengang fandt han ud af, at han
var god til at tegne og besluttede sig for, at han ville være
arkitekt. Først tog han en tømreruddannelse, så bygningskonstruktøruddannelsen, og
blev derefter optaget på arkitektskolen i Aarhus.
-Det år var der ungdomsoprør
på arkitektskolen, og det var
jeg en del af. Jeg var søgende, men vidste ikke, hvad jeg
søgte efter. I en sommerferie
tog jeg da i kibbutz og vandrede rundt med rygsæk for at
opleve Israel. Pludselig blev
tingene så tomme for mig. Jeg
søgte en mening med livet. En
dag, mens jeg sad i en park i
Jerusalem, kom en dame hen
til mig og sagde:
”Rejs hjem til det
land, du kommer
fra!” Hun var for
mig næsten som
en engel, og kort
efter tog jeg hjem
og gik på biblioteket for at hente en
stor bog, nemlig

- Jeg var søgende, men vidste ikke, hvad jeg søgte efter
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Bibelen. I den kommende tid
gik jeg i gang med at pløje den
igennem.
Hans Jørgen fandt nogle kristne i en lille kirke nede i Mejlgade. Han begyndte at gå til
møder, og Guds ord blev så
levende for ham. Han følte sig
ramt og indså, at han var en
synder, der havde brug for
tilgivelse og Jesus i sit liv. Han
overgav sit liv til Jesus, og fra
da af følte han, at alting ændrede sig.
-Mørket blev ændret til lys. Jeg
fik en glæde, så jeg kunne se
andre på en ny måde. Jeg
syntes lige pludselig, at alle
mennesker var så gode, smiler
Hans Jørgen og forsætter:
-Det var i øvrigt så stærkt for
mig at møde Jesus, at jeg
fyldte alle mine gamle bøger
med Karl Marx og Freud i bilen
og kørte til Tjæreborg og
brændte dem. Det var lige
som for at markere, at jeg var
begyndt på et nyt liv.
Om vinteren tog Hans Jørgen
ud og arbejdede ved en landmand. Det var en tid, hvor Gud
talte til ham og gav helbredelse til hans indre. Siden oplevejanuar/februar. kirkebladet

de han også Helligåndens forløsning og kraft, som en vældig
styrke og udrustning i sit liv.
Hans Jørgen mødte sin Inge
ved ungdomssamlingerne i
Pinsekirken i Mørksgade. De
blev gift og har fire børn og 12
børnebørn. I 1979 tog Hans
Jørgens karriere en drejning,
da han fik til opgave at tegne
den store Pinsekirke på Viborgvej.
-Det var en livsopgave, et projekt der tog to år, og det blev til
flere kirker.
Men i 1991 kom Hans Jørgen
ud for en alvorlig ulykke. Han
havde sammen med nogle
håndværkere og radioteknikere
været i Rumænien for at bygge
en radiostation op. På
- Det er en kæmpe glæde for mig at kunne bede til Gud, siger Hans Jørgen
hjemvejen kørte bilen af
vejen i Østrig. To blev dræbt,
og Hans Jørgen blev alvorligt
har været mange episoder i mit stort bønnesvar. Derfor er min
kvæstet, efterfulgt af blodprop- liv, hvor Gud har grebet ind
drøm også, at Guds kirke i
per.
gennem bøn. Blandt andet blev Århus må vokse og må kunne
-Det blev en hård tid for hele
min dropfod, der var en følge af rumme flere.
familien. Men vi oplevede sam- ulykken, rettet op.
tidig på mange måder, at Gud
Arbejdet som arkitekt, mange
var med os og elskede os midt i Har du drømme om fremtiopgaver og tjenester i kirken
det der var sket. Vi begyndte at den?
samt familien er det, der har
søge Gud intenst og oplevede -Ja, jeg vil gerne opleve mere
fyldt i Hans Jørgens hverdag.
mange stærke ting. Jeg var
af Jesus og blive brugt af ham. Hans søn er i samme fag som
taknemmelig for at jeg levede, I mange år har jeg været med ham, og Hans Jørgen nyder at
og vi blev knyttet mere samtil at bede om, at vi må få en
få små tegneopgaver, som han
men.
åndelig opvågning i Århus, og kan hjælpe med at løse.
at kirkerne må komme hinan-Og så er det vores store glæde
Hvad betyder bøn for dig?
den mere i møde. Det synes
at passe børnebørnene!
-Det er noget af det vigtigste
jeg virkelig, vi har set. Vi begynoverhovedet. Jeg kunne ikke
der i kirkerne at arbejde mere
leve uden bøn. Det er lige som sammen og være forstående
åndedrættet for en kristen. Der over for hinanden. Det er et
kirkebladet . januar/februar
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Muligheder

I Saralystkirken starter vi
Alpha kursus torsdag, den
23. januar.
Det er et kursus i kristen tro
og spiritualitet for alle, der vil
vide mere, eller genopfriske
det grundlæggende i den
kristne tro.

sammen og i grupperne, hvor
vi er optaget af spørgsmål
som: Hvad er kristendom?
Kan jeg tro på det? Hvad
betyder det for mig?
Emnerne er store og bliver
aldrig kedelige, hvis vi tør
møde hinanden og os selv
med åbenhed og ærlighed.”

To tidligere Alpha deltagere
Thea: ”Alpha er ikke en
fortæller: (Kilde: alphadanmark.dk)
kristen klub. Det er et sted,
hvor man møder folk, man
ikke kender, og lærer at man
bliver nødt til at lytte for at
forstå mennesker.

Peter: ”Jeg har nok altid opfattet mig selv som kristen, og
jeg har været på Alpha kursus
nogle gange, både som deltager og leder, fordi jeg elsker
Alpha. Det er 100% lyst og
0% pligt for mig at komme
afsted - HVER gang.
Jeg er vild med Alpha, fordi
man er en del af et fællesskab – både når vi spiser
6

Og folk til Alpha har lyttet. De
har villet høre, hvad jeg mente. Det har givet mig lyst til at
komme, og at jeg har følt det
var ok, at jeg ikke mente det
samme som de andre om
Gud. Der var plads til at være

kritisk og til at lære.
Der er nogle kristne værdier,
jeg har haft med i bagagen
hele mit liv, som jeg ikke har
forstået før. Nu kan jeg pakke
bagagen ud og forholde mig
til, om det er noget jeg vil tage
med videre.
Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver mere kristen, men
på Alpha er jeg blevet mere klar over, hvad jeg mener.”,
siger Thea.
Kursusindhold:
Kursusindhold:
Mad + oplæg + samtale
Tid: 18.00-21.00
(11 torsdage + én lørdag)
Pris: Gratis
(mad 30 kr. pr. gang)
Info: tlf. 29 84 80 37 eller
saralystkirken.dk
Ansvarlige:
Kent Nørholm og
Lisbeth Pedersen

januar/februar. kirkebladet

Fællesskab

Hvert år i uge to går kirker
over hele verden sammen
for at bede. Evangelisk
Alliances bedeuge har i
mere end et par menneskealdre været afholdt
.
med tusindvis af deltagere
rundt i det ganske land,
foruden millioner af deltagere i Europa.
Aarhus er naturligvis også
på landkortet, hvor der i
ugens løb vil være samlinger i flere af byens forskellige kirker og missionshuse.
I løbet af denne uge deltager mere end 30.000 mennesker rundt omkring i Danmark. Bønnen vil variere i
form fra møde til møde.

ration og opmuntring.
Tema for bedeugen 2014 er
"hinanden". Vores relationer
til hinanden er omdrejningspunktet for bedeugens bøn.
Bedeugen har mange år på
bagen, og det er noget særligt at mødes med andre
kristne for at bede.

fakkeloptog søndag, den 12.
januar.
Fakkeloptoget starter ved
Sct. Pauls kirke og Frelsens
Hær kl. 19.00.
Derudover indføres der i år
en meditativgudstjeneste
onsdag, den 8. januar
kl. 19.30 i Skt. Pauls Kirke.

Også i Aarhus mødes hunDe to nye tiltag fra sidste år
dredvis i løbet af denne uge
gentages også i år, nemlig
Evangelisk Alliance i Aarhus
til fælles bøn for byen, lanbedeugen for børnefamilier
bakkes op af 6-7.000 kristdet og den store verden.
onsdag, den 8. januar
ne.
Her samles mennesker fra
kl. 17.00 i Christianskirken,
mange forskellige kirkesammed efterfølgende mulighed
Velkommen til en bedeuge,
fund til gensidig inspifor fælles middag, samt det
hvor vi viser vi står sammen
store,
flotte
afsluttende
med hinanden.
Program for
bedeugen:
Mandag den
6. EuroLife K
irke, kl. 19.30
Tirsdag den
7. Stjernen, kl
Torsdag den
. 19
Onsdag den
9. Citykirken,
8. Christianski .30
kl. 19.30
målrettet stud
rken, kl. 17.0
- målrettet bø
erende
0
rnefamilier
F
re
d
ag
de
n 10. Aarhus
Onsdag den
Bykirk
8. Skt. Pauls
Søndag den
Kirke, kl. 19.3
- meditativgu
12. Fakkelopt e, kl. 19.30
0
dstjeneste
og, kl. 19.00
Søndag den
12. Katolsk K
irke, kl. 19.30
kirkebladet . januar/februar
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Bøn

Nogle har kaldt bøn for
kirkens maskinrum. Det
sted, hvor der bliver fyret
kul på - hvor der bliver
sukket og bedt til Gud hvor der bliver sagt tak til
”kaptajnen”. Kort sagt: en
skjult tjeneste, men dog
en gren af kirken, som
ikke kan undværes. Drivkraften!
På dette grundlag kan man
roligt kalde bønnen i Saralystkirken for månedens succes. Måske ikke altid i ordets
menneskelige forstand, men
den flok af mennesker, som
går forrest for igen og igen at
lægge emner ind for Gud i
bøn, oplever i hvert fald, at
der er en kæmpe velsignelse
ved bønnen.
To af dem som føler bønnen
som et særligt kald, er Bo
Hjelmager og Mogens Pedersen. De mødes med andre
om søndagen kl. 10.10, og
om torsdagen kl. 17.00 for at
bede sammen. Og de giver
udtryk for, at de ser bønhørelser, og oplever at Gud
svarer på de ting, som de
bliver ved at lægge frem for
ham. Nogle gange på en
konkret måde, andre gange
på en anden måde, end de
8

kirken.dk
on@saralyst
emne til: forb
Send dit bede

havde forventet. Men de
mærker Guds nærhed, når
de beder, og de tror, at han
vil svare til sin tid.
Nogle af de personer og
emner de beder for, er anonymt blevet lagt i bedekrukken, som står inde i kirkesalen. Eller de er skrevet
som mail til følgende adresse: forbon@saralystkirken.dk
En lidt mere synlig form for
bøn, er forbønnen bagerst i
gudstjenestesalen i forbindelse med gudstjenesterne,
mens der er lovsang i baggrunden. Kirkens forbedere
lytter under tavshedspligt til
de emner, som folk ønsker
forbøn for, og de giver sig
god tid til at bede, nogle
gange under håndspålæggelse, som der også står om i
Bibelen. Som et minimum

oplever folk da en velsignelse, og måske på længere
sigt tegn på, at Gud er ved at
svare dem eller måske har
svaret på bønnen.
Ud over disse muligheder for
at bede og blive bedt for,
arrangeres der bønnesamlinger, eller uger nogle gange
om året. Her kan man komme og fordybe sig i nogle
emner, som man vil være
med til at bede for. Kendetegnende for disse samlinger
er en god atmosfære, en
enhed i tilliden til Guds løfter
om bønnen.
Ja, bøn kan man ikke få nok
af, men det der allerede er
sat i gang i Saralystkirken,
må betegnes som en succes.
Månedens succes!
januar/februar. kirkebladet

Bibelskolen

I efteråret så Bibelskolen
LIV, dagens lys.
Der har været stor tilfredshed og opbakning til kurserne i efteråret, og derfor er
det helt naturligt at fortsætte
konceptet i foråret 2014. I
foråret vil der være to undervisningsforløb med henholdsvis 4-5 mandag aftner
fra 19.00-21.00.
Hvordan har deltagerne
oplevet Bibelskolen LIV i
efteråret?
-”Fedt at gå i dybden og gå
på opdagelse i Bibelen.”
-”Dejlig rejse i Guds rige,
oplukkende og forståeligt.”
-”Det har hver aften givet
mig meget at tænke på.”
-”Fedt med konkrete emner,
der vedrører os personligt.”

kirkebladet . januar/februar

Forløb 3: Kirkens 5 b'er
I dette forløb vil undervisningen sætte fokus på, og diskutere nogle af kirkens centrale værdier og ritualer:
Hvilken betydning har Bibelen i det 21. årh., og hvilken
teologisk betydning har nadveren egentlig? Dette er
nogle af de spørgsmål undervisningen vil gå i dybden
med.
20. januar: Bibelen - Hvilken
betydning har Bibelen for
kirken i det 21. årh.?
3. februar: Brødrene – Har
menighedsfællesskabet en
betydning for mit kristenliv?
17. februar: Brødet – Hvad
er nadver? Og hvilken teologisk betydning har nadveren?

3. marts: Bønnerne - Hvad
er bøn? Er det et ritual eller
en samtale?
17. marts: Bekendelsen Hvilken betydning har dåben
for mit kristenliv?
Det er gratis at deltage!
Kontakt og info
Er du interesseret i at følge
ét eller flere forløb, så tilmeld
dig på e-mail:
jo@saralystkirken.dk
Kontakt Jesper Olsen,
tlf. 26 22 28 75 eller e-mail:
jo@saralystkirken.dk
Velkommen til Saralystkirkens Bibelskole LIV!
Læs mere om Bibelskolen
LIV på saralystkirken.dk
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Tanker

Årsskiftet er ensbetydende med statusopgørelse: hvad kom der ud af det
forgangne år, og hvilke mål regner man med at nå i det nye år?
Vi har bedt tre personer i Saralystkirken fortælle lidt om, hvad der var deres bedste oplevelse i 2013, og hvad de særligt ser frem til i det kommende år.
Nathalie

Kwaba K
abayu

i Aarhus og Aalborg, men
kom ikke ind. Jeg prøvede at
søge andre steder, men de
sagde alle sammen de ikke
havde plads, og jeg kunne
heller ikke komme på en
venteliste hverken i september eller i februar. Jeg skrev
igen til de forskellige sygeplejerskeskoler. Så fik jeg lov
at komme på venteliste til tre
Hvad er det bedste du har
forskellige skoler. Jeg fik et
oplevet i året der er gået?
arbejde i hjemmeplejen i
Jeg har oplevet, at Gud har
Skanderborg. Maibrit og
været med mig hele året - jeg Hans Højgaard har været en
blev student. Jeg søgte ind
stor velsignelse til mig fra
på sygeplejerstudiet i august Gud.

Hvad er det bedste du har
oplevet i året der er gået?
Den bedste oplevelse, var
også den mest skræmmende, da jeg for første gang i
mit liv skulle igennem en
operation, men oplevelsen af
den omsorg og betænksomhed jeg fik fra mine omgivelser var overvældende, og
varmede dybt ind i mit hjerte.
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Hvad ser du særligt frem til i
2014?
At Gud er med mig, at han
leder/ vejleder mig og jeg
starter på sygeplejerskeskole
i februar. Når Gud er mig
nær, er alting muligt,
.

Berit

Hund

sdal

Hvad ser du frem til i 2014?
Jeg ved, at året der kommer,
bringer store begivenheder
og oplevelser for mig og min
familie. Men dybest set, er
det de mennesker, jeg omgiver mig med, som betyder
mest - i stort og småt.

januar/februar. kirkebladet

Anne C

sen
hristian

Hvad er det bedste du har
oplevet i året der er gået?

Jeg har oplevet mange gode
ting i år. Det bedste der er
sket, er nok af jeg blev forlovet med en mand, som jeg
elsker rigtig højt. Det lyder
meget sukkeragtigt. Jeg
havde ikke forventet at dette
ville ske, og slet ikke i starten af året, så det var en
rigtig dejlig oplevelse.
Hvad ser du særligt frem til i
2014?

Hvad er det bedste du har
oplevet i året der er gået?
Digteren Dan Turell sagde i et
interview for en del år siden:
”Jeg synes bedst om hverdage”. ”Jeg kan også godt li´ at
gå og arbejde med noget, og
samtidig ha´ frihed til
at tænke over et emne, et
problem eller en sang. Hverdage sammen med Maibrit,

og frihed til at tænke på, og
tale med Gud.

Ninna Baden Pedersen
fylder 65 år den 13. januar.
Hjerteligt tillykke og Guds
velsignelse!

met i kirken et stykke tid,
vælger at blive medlemmer.

Saralystkirken er åben for
alle – og ikke mindst for
dem, der gerne vil ”tjekke
det med Gud ud”.
Nogle af dem, der har komkirkebladet . januar/februar

Jeg tror det bedste jeg skal
opleve er, at blive gift og
holde et stort og flot bryllup.
Men det ved jeg jo jeg skal.
Så det bedste jeg kunne
opleve, og jeg er en meget
realistisk person, er at få lov
til at synge mere og udvikle
mit talent inde indenfor dette. Jeg vil gerne starte med
sangtræning og måske i kor.

sH
Han

ard
øjga

Hvad ser du særligt frem til i
2014?
Det bedste i 2014 vil være at
opleve Guds nærvær i vores
hjem, i kirken og i mandegruppen, hvor jeg henter megen inspiration. Og så at mennesker vil holde mere fred
med hinanden.

Alle, der tror på Gud, og kan
gå ind for kirkens stil og
vision, kan vælge at blive
medlemmer.
Vil du vide mere om kirken,
er du velkommen til at

deltage i et intro-kursus.
Næste kursus er tirsdag,
den 18. februar kl. 19.00.
Info og tilmelding på tlf. 66
140 140.
Vi byder velkommen til
Torben Nielsen der blev
medlem i december.
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Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
- et sted med mange muligheder

