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Leder

Vi lever i en tid med megen religiøsitet, og os
postmoderne mennesker har en tydelig tendens
til at privatisere hvad vi tror på.
Det er ganske subjektivt og helt op
til den enkelte af os hvad vi tror på hvis vi da tror på noget. Vi siger: For
mig er Gud sådan, og for dig er Gud
sådan, og jeg tror sådan, og du tror
sådan, og det som fungerer for mig
er sandt for mig, og det som fungerer for dig er sandt for dig.
Det kan jo gøre det med Gud en
smule udfordrende. At tro på Gud,
at være kristen, er at være kommet
til tro på noget der er større end mig
selv. Det er måske lige så sandt at
sige, troen er kommet til mig. Troen
der er kommet til mig, er en tro der
er kommet gennem undervisning og
samtale. Det er ikke mig selv der
står bag indholdet. Den er ikke funderet på egne oplevelser og erfaringer. Ofte er det sådan, at ens erfaring og ens oplevelser, kan enten
hjælpe os til at tro, eller kan gøre
det vanskeligt at tro. Skal troen
holde over lang tid, er det nærmest
umuligt at bygge på en tro, der udelukkende er baseret på erfaringer.
Min tro på Gud, er ikke en tro jeg er
kommet frem til, men en tro der er
juli/august kirkebladet

kommet til mig.
Har du prøvet at male et
rum og pludselig slår det
dig: Kunne jeg virkelig li´
den farve dengang? Eller
du ser et ældre billede af
dig selv og tænker: Gik
jeg virkelig med det tøj?
Vores subjektive smag
forandrer sig hurtigt.
Troen kan være lige så
skiftende! Netop derfor er
det vigtigt, at jeg bygger
på en tro, der ikke blev
opfundet i går. At troen
ikke er en tro, jeg har
banket sammen, og et
Gudsbillede jeg har malet. Men jeg er bærer af
en tro, som har trodset
århundreder, og den er
formuleret, så troende
har tålt al form for modstand.
Trosbekendelsen kan
samle alle kristne. Uanset om der er tale om
katolikker, protestanter,
ortodokse i Grækenland,
Rusland – ja hele verden,
så er alle enige om det
kirkebladet . juli/august

samme. Sammen med
alle de troende gennem
hele historien, proklameres en tro der er større,
end det jeg privat har
formået at forstå. (Der
skal måske heller ikke så
meget til…)
Trosbekendelsen er en
koncentreret opsummering af centrale sandheder i den kristne tro.
Meget tidligt i historien
har kirken udtrykt, og
videregivet troen ved
korte trosbekendelser.
Trosbekendelserne tager
kernen i den kristne tro
og kommer med en opsummering og proklamation, for at bekende
HVEM vi tror på og
HVAD vi tror.
Op gennem kirkens historie har det været afgørende, hvad den enkelte tror
om Jesus. Det afgørende
spørgsmål var og er:
Hvem er Jesus? Jesus
spørger sine disciple:
”Hvem siger folk at jeg
er?”

Når han har hørt det,
spørger han dem: ”Hvem
siger I så at jeg er? Du er
Messias, Guds søn”,
svarer de. Gennem alle
tider har kirken kæmpet
mod forfølgelse og for
evangeliet. Forfølgelserne har haft, og har stadig
sit udgangspunkt i troen
på, at Jesus var Guds
søn.
Kardinalpunktet er: Hvem
tror jeg Jesus var og er?
Trosbekendelsen bygger
heldigvis ikke på egne
hjemmestrikkede filosofiske tanker, men på bekendelsen op gennem
historien.
Hvad tror du?

3

Livsinterview
Interview

Hun rager op over mængden
på mere end én måde. Hun
siger sin mening og interesserer sig levende for sine
medmennesker. Hun har et
særligt forhold til det at sejle, men i sit engagement
lader hun ingen sejle sin
egen sø. Lisbeth Pedersen,
54 år, er en ildsjæl, som til
dagligt er leder af Diakonhøjskolens internationale
linje.
Hvem er målgruppen for den
internationale linje?
-Det er typisk ledere, som er i
gang med diakonalt arbejde
og udviklingsprojekter. De
arbejder i vidt forskellige kristne organisationer. Eleverne
kommer fra hele verden, primært udviklingslande.
Hvordan fik du den spændende stilling?
-Det var tid for et sporskifte,
efter at jeg havde været efterskolelærer i Mariager i 20 år.
Jeg fik den indskydelse at
kigge på Diakonhøjskolens
hjemmeside, læste om den
internationale linje og tænkte:
”Det her er bare det fedeste!”
At kunne give folk fra hele
verden viden og færdigheder,
som kan hjælpe dem til at
gøre en forskel, syntes jeg var
en fantastisk tanke.
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Lisbeth elsker at sejle og det samarbejde der kræves for at skibet fungerer

Problemet var bare, at Diakonhøjskolen ikke lige stod og
manglede en medarbejder.
Lisbeth blev dog ved med at
trænge sig på, og efter en
praktikperiode blev hun i 2009
ansat i sin nuværende stilling.
Hvad er din baggrund med
den internationale dimension?
-Jeg blev kristen gennem
UMO* og fik derigennem venner i hele verden. Jeg har
også rejst en del både i Sydamerika og i Rumænien med
efterskoleelever, der hjalp på
børnehjem. Desuden har jeg
haft meget med flygtninge at
gøre. Nogle af mine rigtig gode venner er flygtninge. Jeg
har arbejdet med ledelse og

har en Master i teologisk kommunikation. Så rigtig mange af
de ting, jeg laver i dag, har jeg
lært gennem mange år!
Lisbeth Pedersen har bl.a.
også en uddannelse som fritidspædagog og en yachtskipper-eksamen. Og så var hun
som ung elev på Tvinds rejsende højskole. På en mærkelig måde blev denne periode et
springbræt til den kristne tro
for Lisbeth. Hun fortæller:
-På Tvind ville vi gerne forandre verden og skabe ”det
socialistiske menneske”. Men
det gik op for mig, at hverken
jeg selv eller andre kunne leve
op til dette. Vi sagde ét og
gjorde noget andet. Så jeg var
klar over, at hvis jeg ville forjuli/august . kirkebladet

andre verden, måtte jeg begynde med mig selv. Jeg læste en
del socialistiske skrifter, men
fandt ud af, at de lånte meget af
deres moral og etik fra borgerlige tænkere. I virkeligheden
kom det jo fra Bibelen, så den
var jeg nødt til at lære at kende.
Derfor tog jeg på Bibelskole.
Her oplevede jeg ”ægte socialisme” – en indbyrdes respekt,
lydhørhed og hjælpsomhed. På
en måde blev Tvind til mit Gamle Testamente, som ledte mig til
Kristus. Og så blev jeg en kristen!
Hvad betyder det for dig at
sejle?
-For mig er et skib et fantastisk
sted for fællesskab. Det er en
god ramme at arbejde med
såvel teenagere som andre
aldersgrupper på, fordi man er
så afhængig af hinanden om
bord. Alle har en tovende
og et ansvar. Du kan
f.eks. ikke sætte et sejl,
uden at alle hænder hjælper til. Jeg oplever selv
meget Guds nærhed, når
jeg står og kigger ud over
et hav eller er ude at
sejle. Naturen betyder
meget for mig!

at være mig. Jeg har altid syntes, at jeg havde ét eller andet
at byde ind med og fortælle,
noget som folk kunne få glæde
af at høre. Jeg er glad for at
kunne bidrage med min gave
som underviser i kirken, og jeg
har virkelig nydt at være en del
af fællesskabet i Alphagruppen.
De fleste af os er fortsat i
Grundtrinsgruppen, der ledes af
Karen og Erik Roy Larsen.
I fritiden sejler Lisbeth lidt med
skibet Agape, læser bøger og
er sammen med familie og
venner. Ind imellem kalder hun
på smilet ved at lave practical
jokes.
-Jeg vil gerne overraske folk
med noget uventet, så de bliver
glade og kommer til at grine.
Lisbeth har egentlig ikke en
masse fremtidsdrømme. Hun er
glad for at være, hvor hun er

lige nu. Hun elsker sin familie,
sine venner, sin kirke og sit job.
-Det altafgørende for mig er, at
kunne gøre en forskel. Hvis
ikke det jeg laver, rykker noget
for nogen, så kan jeg ikke engagere mig helhjertet i det,
siger Lisbeth.
-Jeg elsker at høre fra mine
tidligere elever på Den Internationale Linje om, hvor meget
kurset har betydet for dem personligt og om hvordan de bruger det, de har lært, til at skabe
en positiv forandring i deres
hjemland. Jeg bliver så glad og
taknemmelig over at få lov at
være lidt med i det.
*UMO/Ungdom Med Opgave er
en international tværkirkelig
organisation.

Lisbeth er også aktiv i
Saralystkirken med undervisning. I foråret har
hun været med til at køre
Alphagruppe.
- At være lærer, er
Lisbeth Pedersen har mange internationale kontakter
en væsentlig del af
kirkebladet . juli/august
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Klyngefællesskab

At være kirke, er så meget
mere og så meget andet
end at mødes i en kirkebygning. Det har vi gjort gennem lang tid, og det fortsætter vi med! Vi vil dog
også gerne noget mere, og
derfor sættes der i de kommende måneder fokus på
klyngefællesskaber.
En klynge er funderet i en
gruppe, der tilbyder et uformelt fællesskab, der typisk
mødes udenfor kirken. Klyngen starter altid i det små,
med at 2-6 personer har en
fælles vision og drøm. Det
kan f.eks. være at mødes
over en frokost, og så invitere
venner og naboer med til et
hyggeligt fællesskab, en gruppe for børnefamilier eller at
samle forældre på barselsorlov, at have fokus på at være
småbørnsfamilie, debatter om
livssyn og tro blandt studeren-

de, at samle voksne til et spil
golf og en snak – kun fantasien sætter grænser for, hvad
et klyngefællesskab kan have
som formål og målgruppe. En
klynge mødes typisk 1-2 gange om måneden og klyngerne
definerer selv deres formål.
Målet er at starte flere nye
klynger i løbet af den resterende del af 2014.
Klyngesøndag
For at give plads i en i forvejen presset kalender, har vi
valgt at den 3. søndag i hver
måned skal være klyngesøndag. Det betyder, at der denne søndag ikke er en almindelig gudstjeneste i Saralystkirken, men at der i stedet er
mulighed for at mødes i forskellige grupper.

har du lyst til at starte et klyngefællesskab? Vi slipper
drømmene løs, og slipper
fantasien fri. Vi ønsker ikke
blot at tilbyde aktiviteter og
programmer, men fællesskab
i et større netværk.
Overblik over grupperne
Gennem opslag i kirken og på
hjemmesiden, i brochurer og
bannere vil du kunne se, hvilke klynger der er i kirken, hvor
de mødes og hvad der særligt
kendetegner den enkelte
gruppe.

Vi vil være en dialog-kirke og
har derfor også et praktisk
fokus på relationsdelen. At
være kirke sker nemlig altid i
relation til andre, og sætter
derfor fokus på fællesskaber,
der mødes uden for gudstjeVi håber, at dette vil give flere nesten. Klyngesøndagene
mulighed for at deltage! Har
kører som et forsøg indtil juni
du lyst til at være med, eller
2015, hvor de herefter vil blive
evalueret, og der træffes beslutning om det videre forløb.
Vi håber naturligvis at mange
vil være som deltagere og at
flere vil lede en gruppe.
Vil du vide mere, så tag en
snak med Karen Henneberg,
tlf. 22 39 01 22, eller John
Lorenzen, tlf. 61 79 42 47.
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Sommer

Sommer er ensbetydende
med sol, strand og sjov.
Mange rejser på sommerferie i sommerhus eller tager
til udlandet og får tanket
godt op til at tage fat på
efterårets udfordringer.
Det betyder også, at kirken
skruer ned for blusset i juli
måned, men der er stadig
gudstjeneste om søndagen –
dog i en lidt ændret form.
Gudstjenesten er noget forkortet – kl. 16.30-17.15 ca.
En gudstjeneste med en kort
tale, sange og bøn. Efterfølgende er der hygge ved
grillen i haven.
Det er muligt at købe grillpøl-

ser, kartoffelsalat
og sodavand. Du
er naturligvis også
velkommen til at
medbringe eget
grillkød. Medbring
gerne lidt salat til
et fælles salatbord.
Der er gode muligheder for leg
og underhold- Sommerlight gudstjeneste med grill i haven
ning for børnene – f.eks. boldbane og stor
Velkommen til Sommerlight
legeplads med bl.a. svævegudstjenesterne: Søndag,
bane og sandkasse.
den 6. 13. og 27. juli, samt 3.
Er vejret dårligt, rykkes midaugust kl. 16.30 - uanset, om
dagen ind i caféen, men
du er gæst i byen, eller bor
ellers foregår det udenfor.
her.

Efter gudstjenesten, søndag, den 17. august, er der
udflugt til Maibrit og Hans
Højgaards sommerhus,
Arielvej 10, Dråby strand,
Ebeltoft.

og evt. drikkevarer, resten
sørger vi for.
Vi forsøger at fylde nogle
biler, så alle kan være med.
Køretiden fra kirken til Dråby
er 1 time.

I løbet af eftermiddagen bliver der badning, boldspil,
gåtur langs stranden og råhygge i og omkring sommerhuset. Der er sandkasse og
legehus for de mindste.
Der vil være sandwiches ved
ankomsten, og sidst på eftermiddagen er der grill-mad.
Tag lidt frugt eller kage med

Af hensyn til planlægning, vil det
være dejligt med en
tilmelding et par
dage før – men der
er plads til spontanitet – og det er gratis
at deltage.
Ring/sms til
30 49 51 52 for

kirkebladet . juli/august

tilmelding og spørgsmål.
I tilfælde af silende regn flyttes arrangementet til Skovparken 33, Skanderborg.

Sommer, sandwich, grill og hygge
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Muligheder

Efter en lang juli, hvor Saralystkirkens mange aktiviteter har holdt pause, starter det hele op med fynd og
klem til august.

Musikskolen:

Her kan du få et hurtigt overblik over en række af mulighederne i Saralystkirken:
KulturCaféen:
Start torsdag, den 14. august
kl. 18.00. Her kan man komme og spise et billigt måltid
mad, få en sludder og måske
deltage i de arrangementer,
der tit er en torsdag aften.
Ungkirke:
Start torsdag, den 21. august
kl.19.00. Mødested for unge
fra 20 år og opefter. Fællesskab, bibeltimer, hyggeligt
samvær m.m.
Rock Solid:
Start tirsdag, den 19. august
kl. 19.04. Klub med gang i
den for seje piger og drenge
mellem 10 og 13 år.
Saralystfamilien:
Start mandag, den 18. august kl. 16.00. En eftermiddag for mødre med børn,
hvor der bliver lavet mad og
spist sammen.
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Alle grene starter i uge 34.
Musik og bevægelse (2-5 år):
NORD, mandag, kl. 15.30 16.15 og 16.30-17.15.
SYD, fredag, kl. 16.30-17.15.
GOSPEL:
Koinonia Kids: torsdag
kl. 16.45 - 17.50.
Koinonia Youth: onsdag
kl. 16.45 - 18.00.
Koinonia (18 år +): onsdag
kl. 19.00 - 21.00
Solosang og soloklaver efter
aftale.
Saralystkirkens seniorgruppe
Start tirsdag, den 9. september kl. 14-16. Seniorklubben
er målrettet de lidt mere

modne, men hvis du er førtidspensionist, eller bare har
lyst til en hyggelig eftermiddag er du også velkommen.
Gruppen mødes hver anden
tirsdag, hvor der den ene
gang vil være besøg udefra en person kommer og fortæller en spændende historie fra
det virkelige liv, eller præsten
har en eftermiddag. Den
anden tirsdag, vil der være
en form for aktivitet, som
f.eks. sport/spil, traveture, sy/
strik, eller lignende. Der er
naturligvis kaffe, sang og
hyggeligt fællesskab.

maj/juni. kirkebladet

Oplevelse

Gospelkoret KOINONIA
har i denne sæson haft
mange spændende og
gode oplevelser sammen.
Vi har både afholdt gospelgudstjeneste, sunget til Halvmaraton, haft vores traditionelle sommerkoncert, men
også været en tur i England.
I Maj måned tog vi 23 personer til England for at deltage
i The Big Fest, som er en
korfestival. Vi rejste derover
fredag, hvor vi havde købt
en instruktør til at undervise
os et par timer fredag eftermiddag. Fredag aften var vi
med til korøvelse i Witham,
hvor Howard og Gemma
Francis har et af deres community kor. Det var super

. maj/juni
kirkebladet
. maj/juni
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hyggeligt at lave korudveksling og der blev sunget for
hinanden og sammen. Lørdag stod på workshop hele
dagen med meget dygtige
og inspirerende instruktører
og koncert om aftenen.
Udover at deltage i workshoppen og synge i workshopkoret sammen med 300
andre, fik KOINONIA nemlig
lov til at optræde for de andre deltagende kor om aftenen med to sange og det var
rigtig fedt! Søndag var ren
hygge og afslapning inden
turen gik tilbage til Aarhus.

at mærke sammenholdet og
entusiasmen omkring musikken og omkring koret.
Fællesskab er vigtigt i
KOINONIA, og derfor stræber vi efter at lave arrangementer i hver sæson, som
knytter os sammen både
musikalsk og socialt.
Har du lyst til at synge med,
starter vi op igen onsdag,
den 20. august kl 19-21.30

Det var en super god tur,
hvor vi sang en masse sammen, hyggede, spiste god
mad og delte liv. Det var fedt
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Bryllup

sammen, og at vi ikke har
andre at sammenligne hinanden med.
Er der nogle ulemper ved at
udskyde at flytte sammen?
Der kan jo være ulemper ved
ikke at flytte sammen inden
man bliver gift. Her gælder
det også mange praktiske
overvejelser, da det tager et
stykke tid, at finde ud af at
bo sammen med en anden
person.
De er forelsket og skal giftes, og har valgt ikke at flytte sammen

Anne Christiansen og Kenny Gottlieb er kærester. De
skal giftes midt i august og
glæder sig til det. Gennem
deres kærestetid har de
valgt at følge den Bibelske
grundtanke om ikke at bo
sammen.
I har valgt ikke at flytte sammen inden I bliver gift. Hvad
er årsagen bag denne beslutning?
Vi har sådan set bare valgt
at læse det bogstaveligt, når
Jesus i bl.a. Matthæus 29,5
siger: Derfor skal en Mand
forlade sin Far og sin Mor og
holde sig til sin Hustru, og de
to skulle blive til et kød?
Denne her overskrift vælger
10

vi at følge. Det kan nok lyde
lidt underligt i manges øre,
men det er blot en af de ting,
Jesus fortæller os, fordi han
elsker os. Vi har valgt ikke at
flytte sammen, fordi vi ønsker at indgå et ægteskab
med hinanden, inden vi flytter sammen.
Hvad er fordelene ved ikke
at bo sammen inden brylluppet?
Vi har følt, at det er rigtig
godt at beskytte sig selv, idet
vi ikke har boet med andre
før. Der er intet galt, i at have
boet med andre og have
mere erfaring med sig. Vi
synes bare, det er godt, at vi
begge to skal lære at bo

Hvordan har omgivelserne
reageret på jeres beslutning
om ikke at flytte sammen?
Vores kristne venner har følt
det meget naturligt, og også
sagt deres ærlige mening og
hjulpet os i vores beslutning.
Vores venner som ikke tror
på den samme måde som
os, har været mere skeptiske, og synes det ville være
en god idé at flytte sammen,
så vi vidste hvad vi gik ind til.
Stort tillykke med brylluppet!

juli/august . kirkebladet

Udflugt

Saralystkirken tilbyder
konfirmandundervisning
til alle, der går i 7. kl. Første samling er tirsdag, den
26. august kl. 16.30-18.30.
Konfirmandholdet mødes
herefter hver anden uge til
undervisning, fællesskab og
afsluttende middag. Tilbud-

det gælder også, hvis man
ikke i forvejen har relationer
til Saralystkirken.
Konfirmandundervisningen
lægger vægt på gode relationer, sunde oplevelser og
nutidig undervisning. Midt i
forløbet ligger en konfirmandlejr på Efterskolen

Lindenborg. Lejren strækker
sig over fire dage.
Det er planlagt, at konfirmandholdet medvirker ved
en månedlig gudstjeneste.
Det nye hold præsenteres
ved gudstjenesten søndag,
den 24. august.
Undervisningsforløbet afsluttes med en festgudstjeneste
søndag, den 5. april 2015 kl.
10.30.
Ønsker du flere informationer - så kontakt Jesper Olsen tlf. 26 22 28 75 eller
jo@saralystkirken.dk

Stort tillykke til Inger-Lise
det med Gud ud”. Nogle af
Bendix der fylder 75 år, man- dem, der er kommet i kirken
dag, den 4. august!
gennem et stykke tid, vælger
at blive medlemmer.
Lørdag, den 16. august kl.
Alle der tror på Gud, og kan
14.00 indgår Anne Christian- gå ind for kirkens stil og visisen og Kenny Gottlieb Ander- on, kan vælge at blive medsen ægteskab. Efterfølgende er der reception i kirken. Stort
tillykke.

lemmer. Vil du vide mere om
kirken, er du velkommen til at
deltage i et intro/info kursus.
Næste kursus er mandag,
den 25. august kl. 19.00.
Tilmelding til kirkekurset: tlf.
66 140 140.

Saralystkirken er
åben for alle – og
ikke mindst for dem,
der gerne vil ”tjekke
Nathalie Kwaba
kirkebladet juli/august
.

Mette B. Nielsen

Kristina og Bo, Oliver, Klara og William
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Få nye relationer og oplev noget nyt
Det er en weekend hvor du kan lære flere at kende,
hænge ud med andre, få god undervisning
og blive en større del af det hele.
Kirkelejren er for alle - uanset tilknytning til kirken.
I år er lejrens tema: Oaser i en hektisk hverdag.
Det er et pragtfuldt sted, Saralystkirken har valgt til at
holde kirkelejren, nemlig på
Lyngsbolejren, Ballesvej 40, Fredericia.

Gå ikke glip af denne mulighed
- sæt kryds i kalenderen den 12.-14. september.
Detaljeret program følger.

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Lejren er beliggende ved skov og bælt
med udsigt til Lillebæltsbroen.
Der er gode muligheder for gode oplevelser
og ikke mindst er der gode værelser til familier
og sovesale for børn og unge.

