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Leder

Vi har netop fejret jul, fejret at Han vitterlig kom!
Gud blev ikke i sin himmel, selvom verden er
fuld af jalousi, krig, forfølgelse og
nød.
Han blev ikke væk. Han kom til
verden og til os, selvom der på
mange måder ikke er ret meget at
komme efter. Han blev ikke i sin
himmel. Han går ind i verden, ind i
døden, ind i mørket og ind til os.
Han kunne selvfølgelig have ventet
med at komme, til vi og verden var
blevet rene og blankskurede, men
spørgsmålet er, om han så ikke var
blevet i sin himmel for good.
Nu er det igen blevet hverdag, og
det er her, i disse hverdage, dage
der kan være grå, trivielle og regntunge, at det hele skal stå sin prøve.
Men har vi overhovedet brug for, at
Gud kommer til os?
Der er "selvfølgelig” finanskrisen og
midtvejskrisen, og at leve med en
teenager-i-huset-krisen og en hel
del andre kriser, men klarer vi det
ikke meget godt selv, og har vi overhovedet brug for tro og håb?
Ja, der er hårdt brug for troen, håbet og nåden, skulle jeg mene. Ikke
mindst når vi mennesker svigter
hinanden. Der er mennesker, der
november/december. kirkebladet

har det ganske hårdt,
nemlig dem vi andre går
fra. Dem, som vi vender
ryggen til. Dem, vi læser
om i aviserne. Måske
gælder det også os selv.
Pludselig en dag kan
man jo opleve, at de bare
er væk – dem, som ellers
fyldte liv i ens liv. Eller at
de signalerer med deres
kropssprog, at de ikke
gider en.
Gud er den, der ikke
forlader os. Det eneste
han forlader, det er vores
skyld. Det er noget helt
andet. Det betyder, at
han tilgiver, at Han ser
bort fra skylden og for
det, der skiller os fra
andre mennesker og fra
Ham selv.
Vi må tro, at Gud altid vil
holde af os. Også når vi
har dummet os, tør vi tro.
Bibelens Gud siger ikke:
Hjælpe med din sygdom?
kirkebladet . november/december

Jobsituation, relationer,
skilsmisse, stress? Aldrig
i livet! Hvem tror du jeg
er? Tror du måske ikke
jeg har andet at tage mig
til, og for øvrigt er det da
vist også din helt egen
skyld, du er havnet der?
Bibelens Gud viser tilgivelse, overbærenhed,
barmhjertighed, omsorg –
faktisk det modsatte af
retfærdighed. Vi får ikke
løn som forskyldt.
Gud blev ikke i sin himmel, selvom verden er
fuld af jalousi, krig, forfølgelse og nød.
Nåde hedder GRATIA på
latin. Vi kender det fra
italiensk, hvor det betyder
”tak”! Bøj gratia, så hedder det gratis. Det betyder ”af nåde” – du får
noget, du ikke har fortjent
– gratis! Guds nåde er
ufortjent og gratis.

Er der håb spurgte mange sig selv ved indgangen til det nye år.
Der er en fortid bag dig
og en fremtid foran dig.
Vi kan ikke bare lægge
alt bag os. Vi er en del af
det vi har gået i gennem.
Jeg ved ikke hvad dagene i det nye år vil bringe.
Det eneste jeg ved, er at
Gud siger: ”Tænk på den
største smerte, din største drøm, det største mål
for dit liv. Jeg kan håndtere det. Jeg er din himmelske Far, jeg er tæt på,
kompetent og konstant
og omsorgsfuld. Du kan
stole på mig”.
Det vil jeg så forsøge at
gøre!
Godt nytår!
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Livsinterview
Oplevelse

I flere år har landet været
ramt af gospelbølgen! Har
den også ramt dig, og vil du
gerne udleve drømmen? Så
syng med i gospelkoret KOINONIA.

Gospelkoret KOINONIA er:
 For alle, fra 18 år og opefter
 For alle, der elsker at synge
gospel
 For alle, uanset religiøs
overbevisning
 For alle, der gerne vil
Koret øver i Saralystkirken og
udfordres musikalsk
begynder en ny sæson ons For alle, der gerne vil være
dag, den 21. januar kl. 19.00.
en del af et musikalsk og
Koret ledes af Maj-Lis og Essocialt fælleskab udover det
ben Hoffer Henriksen. De er
sædvanlige
begge meget dygtige og vilde  For alle, der prioriterer
med gospel og har læst musik
vores øveaftner og andre
på Universitetet i København.
koraktiviteter højt (koncerter,
events, øvedage, enkelte
gudstjenester, o.l.)
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Men hvorfor synge gospel, og
hvad får man ud af det. Det
har vi spurgt Amanda Graversen om:

Amanda Graversen
november/december. kirkebladet

- Når jeg synger gospel bliver
jeg løftet op på et højere plan,
jeg bliver taget med af energien
og jeg får en følelse af kærlighed, rummelighed, samhørighed og nærvær. Jeg kan mærke gudsessensen, Helligånden
– det som andre vil kalde bevidst nærvær, og det er det
vigtigste i livet, hvis man vel og
mærke spørger mig.

Vil du tjekke det ud, så er du
velkommen til bare at møde op.
De første fire gange er åbne for
nye sangere. Kontingentet er
kun 400 kr. pr sæson, og for
studerende med studiekort, er
der 25 % rabat.
Berit Hundsdal

- For nogle år siden gennemgik
jeg en svær tid og fik fra lægen
det råd at gøre noget godt for
mig selv. Jeg så banneret
udenfor Saralystkirken at et nyt
- Jeg elsker at synge, og i kirgospelkor skulle starte, og jeg
ken er det bare lige lidt federe. mødte op. Hurra for det! GenDer er en super god klang, og nem koret og gospelmusikken
energien er også let og legen- har jeg kunnet realisere en
de, da kirken er et sted man
drøm om at synge mere og
tror og ber. Og når vi så oven i blive bedre til det. Gospelmusik
købet har en super livsglad og er glæde, sorg, fryd og energi.
dygtig korleder, der kan få os til Alle følelser kommer i spil!
at synge således at de forskellige stemmer smelter helt rigtig - Det er en glæde og fornøjelse
sammen, er der næsten intet
at kunne dele disse følelser
der kan overgå det. Og så er
med koret og vores publikum.
det jo også super dejlige men- Budskabet i gospelmusikken
nesker at tilbringe sin onsdag
giver en dybere dimension,
aften med. Jeg elsker det! afsom for mig bringer tryghed og
slutter Amanda.
ro, siger Berit.
kirkebladet . november/december

Har du nogle spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte
Maj-Lis Henriksen på
mhh@saralystkirken.dk
eller tlf. 20 64 88 45
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Livsinterview
Interview

Marie Pedersen, 23 år, læser
på Diakonhøjskolen i Århus.
Derudover er hun involveret
i mange kirkelige aktiviteter i
sin fritid. Hun er en pige
med gang i, næsten altid
med smil og latter. Marie
brænder for kommunikation
og ledelse.
”Jeg er vokset op i en lille by,
Levring, i Midtjylland. Min far
havde en gård, og jeg fik lov til
at gøre, hvad jeg ville og have
det hyggeligt. Når mine venner
kom med hjem, byggede vi
huler, klappede kattekillinger
eller fodrede kalvene. Det var
en fantastisk barndom. Jeg var

også spejder, så natur og
udeliv fyldte meget”.
Marie gik på Hestlund Efterskole i 9. og 10. klasse. Hun
siger selv, at det var to gode
år: ”Man blev moden på en
måde. Jeg har altid godt kunnet lide at være hjemme, så
det var en udfordring for mig at
skulle undvære mine forældre
i så lang tid. Men jeg fandt ud
af, at jeg godt kunne klare mig
selv. Desuden fik jeg nogle
rigtig gode venner, som jeg
har den dag i dag. Efterskoletiden var både en tid til at have
det sjovt og til at finde ud af,
hvem man var”, siger Marie.

Hun oplevede, at der blev talt
meget om tro på efterskolen.
Der blev sunget, holdt andagter, og man tog på Å-festival
sammen med andre unge. Det
var næsten som en anden
verden, der åbnede sig for
hende, hvor det var lidt sejere
at tro på Gud.
Herefter blev det til tre år på et
lille gymnasium i Bjerringbro.
Marie var den eneste troende i
klassen, så hun blev udfordret
på en god måde. De andre var
åbne, og respekterede hende
for den hun var, og de holdninger hun havde.
Efter studentereksamen
blev Marie lærervikar og
pædagogmedhjælper på
en kristen friskole.
”Her fik jeg afprøvet det
med at skulle stå foran
folk og tale og lære noget fra mig, så det har
helt sikkert tændt en
brand i mig”.
I 2012 startede Marie på
Diakonhøjskolen på 3-K
uddannelsen. Det er en
professionsbachelor, der
tager 4 år. K´erne står

Marie Pedersen oplever Gud leder hende
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for kristendom, kultur og kommunikation. Med uddannelsen
kan man blandt andet blive
sognemedhjælper, arbejde
med socialt udsatte eller indvandrere, PR eller andre jobs
inden for kirken. Det er op til
den enkelte studerende at
finde ud af, hvilken retning
drømmen går i.
”Lige nu fylder kommunikationsdelen og ledelsesdelen ret
meget i forhold til hvad jeg
gerne vil med uddannelsen",
fortæller Marie. ”Jeg tror, Gud
har åbnet et vindue den vej,
som jeg ikke selv har haft øje
for. Pludselig er jeg bare midt i
det og kan godt finde ud af det.
Det er fedt at få at vide, at man
er god til noget. Så jeg tror, jeg
skal arbejde med kommunikation og ledelse”.
Da Marie skulle have sin 5
ugers praktik, var hun ikke så
glad for sit første praktiksted.
Hun bad Gud om vejledning og
fik så lov at skifte praktiksted til
Saralystkirken. Selv om hun
var lidt forbeholden over for
frikirker, følte hun med det
samme, at hun var kommet det
rigtige sted hen. Hun blev
hængende og er i dag med i
mange aktiviteter i kirken. Som
Marie selv udtrykker det: ”Det
var sygt meget bønnesvar”!
Marie er med i gudstjenesteteamet, hun er med til at køre
Ungkirke og Rock Solid, og
kirkebladet . november/december

derudover arbejder
hun en dag om ugen
som frivillig PRmedarbejder hos
Youth for Christ.
Går dit engagement i Saralystkirken i spænd med
din uddannelse?
”Helt
Marie deltog på den internationale lederkonference, GLS
sikkert!
Det er
virkelig relevant, at jeg får lov
at prøve nogle af de ting af,
mig til at komme i gang med.
som vi lærer. Fx hvordan man Som gruppe kunne vi også
er god, når man står på en
godt tænke os at blive mere
scene, og hvordan man under- udadvendte fx i lokalområdet.
viser. I Ungkirke er der også
Vi vil også gerne have lidt
meget ledelse, programlægmere fællesskab med resten af
ning og inddragelse af de un- kirken, da man får meget godt
ge, hvilket også er elementer ud af at mixe aldersgrupperne.
som fylder meget på uddannel- Jeg tror, at Gud har store plasen”.
ner med Ungkirke, og jeg glæder mig til at finde ud af, hvad
Hvor mener du, Ungkirke er det er og hvordan vi kommer
på vej hen?
derhen”.
”Ja, for halvanden år siden, da
jeg startede, var vi nok omI sin sparsomme fritid elsker
kring ti til samlingerne. Her
Marie at ligge på sofaen, spise
efter sommerferien har vi væ- slik og se en film med vennerret oppe på omkring 25 flere
ne. Hun deler en lille lejlighed
gange. Det er rigtig fedt, at der med en anden ung fra kirken,
er så mange som godt kan lide Sofie Henneberg.
at komme. Men det giver også ”Det er en fest”, siger Marie
nogle nye udfordringer, vi må med sin smittende latter.
arbejde med. Vi må lave nogle
strukturændringer, og vi må
sørge for at have øje på alle,
der kommer. Det er en spændende proces, som jeg glæder
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Udsyn

Saralystkirken starter endnu et Alpha kursus torsdag, den 22. januar kl.
18.00.
Et Alpha kursus er et kort
introkursus til den kristne tro
og spiritualitet, og det er for
alle, der vil vide mere, eller
genopfriske det grundlæggende i den kristne tro.
Vi har spurgt to af deltagerne fra det forrige kursus.

Lene Daugaard Nielsen:
”Jeg tog på Alpha, fordi jeg
var nysgerrig og ikke kendte
så meget til Bibelen. Det var
hyggeligt, at vi var en meget
blandet flok - både nogle, der
plejer at komme i kirken og

mange nye.
Man behøvede ikke være
overbevist kristen for at synes, at det var interessant. Vi
snakkede ikke kun Bibel,
men også filosofi og jeg kom
til at reflektere over mange
ting i livet.
Der var ikke noget hierarki,
alle lyttede til hinanden og
man kunne sige og gøre, det
man ville. Det betød meget
for mig, at troen ikke blev
presset ned over hovedet.
Det og vores fællesskab gav
mig lyst til at fortsætte efter
kurset med at lære mere om
kristendommen sammen
med nogle af de andre deltagere”.

Hvordan
praktiserede de at leve som
kristne? For mange år siden
deltog jeg i et Alpha kursus i
en anden kirke og var også
selv leder af et kursus. Da
jeg tilmeldte mig, var jeg lidt i
tvivl, om det ville blive kedeligt og for grundlæggende.
En gentagelse af noget jeg
vidste i forvejen. Men jeg
blev positivt overrasket.

Erik Roj Larsen:
”Efter at have deltaget i nogle gudstjenester i kirken igennem et halvt år, blev jeg
nysgerrig efter at vide, hvem
de andre kirkegængere var.
Hvad tænkte de om Jesus og
den kristne tro?

Efter et spændende oplæg
ved en af lederne af Alpha
gruppen var der god tid til
diskussion af aftenens emne,
uden at nogen sad med facitlisten”.
Velkommen på Alphakurset!

KURSUSINDHOLD: Mad + oplæg + drøftelse
TIDSRUM: 18.00-21.00 (11 torsdage + én lørdag)
PRIS: Gratis (mad 30,- pr. gang)
TILMELDING: SMS ”Alpha + navn” til 29848037 eller alpha@saralystkirken.dk
MERE INFORMATION: .saralystkirken.dk eller danmark.alpha.org
KURSUSLEDERE: Kent Nørholm og Lisbeth Pedersen
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Koncert

Århus Koncertkor giver klassik
koncert i Saralystkirken søndag, den 18. januar kl. 19.30.
Koncertkoret er et semiprofessionelt kor, der hovedsageligt indøver og opfører
større korværker.

gennem årene medvirket ved
utallige koncerter i indland og
udland, foruden de mange
koncerter i Aarhus. Koncertkoret har sunget de store
klassiske værker og selv holdt
mindre a cappellakoncerter i
kirker og i Musikhuset.

Denne aften opfører Århus
Koncertkor bl.a. værker af N.
W. Gade, Mendelssohn og C.
Franck.

koncertpianist ligger et lidt
andet sted.
Han søger nu ind på Musikkonservatoriet, og drømmer
om en tilværelse som koncertpianist. Optagelsesprøven er midt i januar, og ved
denne koncert spiller han en
del af de samme klassiske
stykker, som han spiller til
indgangsprøven til konservatoriet.

ken, når Daniel Gøtke giver
koncert i Saralystkirken.

Dørene åbnes kl. 19.00. Entré: 50 kr. ved indgangen.

Koret der består af 30 sangere, blev stiftet i 1966, og har

Han spiller klaver som en
drøm, Daniel Gøtke. Torsdag, den 8. januar kl. 19.30
giver han en gratis klaverkoncert i Saralystkirken.
I sin barndom spillede Daniel
Gøtke klaver for sjov, og da
han var færdig med folkeskolen begyndte han i mekanikerlære og blev færdig i
marts 2014. Han troede i
flere år, at det var her fremtiden lå. Det har så vist sig, at
fremtiden for den dygtige
kirkebladet . november/december

Koncerten varer ca. ½ time.
Glæd dig til at nyde musik-

Efter koncerten byder KulturCaféen på kaffe, the og kage.

Daniel Gø

tke
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Relationer

Hvert år samles kristne
over hele verden til bøn i
en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.
Også i Aarhus mødes hundredvis i løbet af denne uge
til fælles bøn, en handling,
der udtrykker den kristne
enhed og ønsket om at bede
for vores by, vores land og
vores verden. Her samles
mennesker fra mange forskellige kirkesamfund, til
gensidig inspiration og opmuntring.
Bedeugens tema er Fadervor. Kristendommens vigtigste bøn. Fadervor er den
ældste og mest brugte bøn i
kristendommen, som hver
dag bedes af over to milliarder kristne på mere end to
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tusinde sprog. Jesus lærte
sine disciple Fadervor som
forbillede for deres daglige
bøn. Derfor virker det også
oplagt, at reflektere over
bønnen i forbindelse med
årets bedeuge.
I år er der otte forskellige
arrangementer, på lidt forskellige tidspunkter, målrettet
lidt forskellige målgrupper.
Alle er velkommen til alle
samlinger!
Program
MANDAG, DEN 12. JANUAR
kl. 19.30 i Frelsens Hær
TIRSDAG, DEN 13. JANUAR
kl. 19.30 i Baptistkirken

Gudstjeneste i børnehøjde.
Efterfølgende mulighed for
fællesspisning: 10 kr. pr.
pers.
ONSDAG, DEN 14. JANUAR
kl. 19.30 i Sct. Pauls kirke
Meditativ gudstjeneste
TORSDAG, DEN 15. JANUAR
kl. 14.30 i Bethania
Seniorarrangement
TORSDAG, DEN 15. JANUAR
kl. 19.30 i Aarhus Bykirke
For studerende.
FREDAG, DEN 16. JANUAR
kl. 19.30 i Helligåndskirken
SØNDAG, DEN 18. JANUAR
kl. 19.30 i Christianskirken

ONSDAG, DEN 14. JANUAR
kl. 17.00 i Stjernen
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Festligt

Mere fest og lidt festlig. Det
er årsagen til at årsmødet
bliver forandret til en årsfest. Festen løber af stablen lørdag, den 21. marts
fra kl. 15.00.
Der er meget at feste for og
meget at glæde sig over, og
dette sættes der bl.a. fokus

på denne dag. Årsmødet
begynder kl. 15.00. Her vil
der være valg til menighedsrådet, visionsdrøftelse, evaluering af klyngesøndagene,
samtaler om økonomien
m.m.
Kl. 18.30 er bordene dækket
og maden ankommet. Vi
bestiller maden udefra, så de

fleste kan holde fri denne
dag.
Efter en dejlig middag vil der
være forskellige former for
underholdning, året-der-gikrevy, overraskelser og hyggelige indslag.
En dag hvor vi både ser tilbage og glæder os over det vi
så, fik og oplevede, og en
dag hvor vi ser fremad mod
det der kommer. Der vil være
9
en vis egenbetaling for mad
og drikke.
Velkommen til årsfesten
2015!

Else Hagsteen fylder 65 år
torsdag, den 8. januar.
Tirsdag den 3. februar fylder
Else Gregersen 80 år.
Stort tillykke!
Saralystkirken er åben for
alle, og nogle af dem der er
kommet i kirken gennem et
stykke tid, vælger at blive
medlemmer. Alle der tror på
kirkebladet . november/december

Gud, og kan gå ind for kirTilmelding til kirkekurset:
kens stil og vision, kan vælge tlf. 66 140 140.
at blive medlemmer.
Vil du vide mere om
kirken, er du velkommen til at deltage i et
intro/info kursus.
Næste kursus er
onsdag, den 7. januar
kl. 19.00.
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One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
- et sted med mange muligheder

