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En del af de mennesker
der ikke kommer i en
kirke, synes egentlig at
Gud langt på vej er OK. Det
er bare trist, han har så mange underlige venner. Det vil
vi gerne gøre noget ved.
Vi er i en spændende proces
som et voksende kirkefællesskab. Om du har kommet i
Saralystkirken længe eller lige
er dumpet indenfor, så har du
måske hørt nogen bruge vendingen, at vi er på en rejse.
Vi er sammen på rejse, og der
kommer løbende nye med på
denne rejse.
Vi er på en fællesrejse for at
finde ud af, hvordan det med
Jesus skal forstås og leves i
det 21 århundrede. En model
for at kunne gøre dette i et
ellers aktivt liv er Trekanten.
Grundstenen i Trekanten er, at
vi ønsker at leve i relation til
Gud (OP), i relation til hinanden (IND) og i relation til den
verden vi er en del af (UD).
Jesus havde et meget levende
juli/august. kirkebladet

forhold til Gud, et varmt
fælleskab med andre
troende og et stærkt
engagement i det samfund, har var en del af.
Jesus levede i dette
tredimensionale forhold.
Man kan sige, at det var
et meget afbalanceret
liv.
Vi ønsker at være en
kirke med et fedt fællesskab, men vi ønsker
ikke at kirke skal handle
om os. Gud har sat os
sammen, for at vi kan
tjene bedre, når vi er
flere. Denne praksis
handler om at leve
sammen og tjene sammen.
kirkebladet . juli/august

Hvis Jesus, den mest
brillante leder nogensinde, vægtede relationer
og venskab, hvad kan
vi så lære af hans eksempel?
For at kunne fungere er
det vigtig at have gode
og stabile venskaber. Vi
blev skabt til at leve i
relationer med andre.
Det var ikke meningen,
vi skulle gøre noget
alene.

moderne kristenliv . Vi
er på rejse sammen, og
vi tror der er meget vi
endnu ikke hverken har
set eller oplevet.
Velkommen på rejsen
og i rejsefællesskabet.
God sommer!

Vi vil i de kommende
måneder på forskellig
vis sætte fokus på relationen til Gud, relationen til hinanden og
relationen til den kirke,
vi er en del af. Vi tror,
dette er en model for et
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Livsinterview

Jens Nørholm med den gode tenorstemme og guitar
leder jævnligt den rytmiske
musikgruppe i Saralystkirken.

sten af tiden stod vi på ski og
havde en pragtfuld tid, hvor vi
nød friheden.”
Det unge par kørte for det
meste off-piste, og mere end
én gang, var de ude i farlige
Jens, 39 år, er gift med Inger, situationer, hvor de følte, at
der er pædagog. Han er op- der var én, som holdt hånden
rindelig tømreruddannet, men over dem. Efter syv år i tosomlæste senere til bygningskon- hed fik Jens og Inger deres
struktør. I mellemtiden var der tvillingedrenge, Marius og
dog nogle drømme, som skul- Albert.
le udleves.
”Det var helt overvældende,
”Ja, jeg forsøgte mig i seks år men også hårdt at få to på én
som selvstændig sælger,”
gang, oven i købet med kolik.
fortæller Jens. ”Det var sjovt i Men jeg ville ikke have været
begyndelsen, men efter kartof- det foruden. Man finder jo ud
felkuren, blev det sværere.
af at arrangere ”skifteholdsDet gode ved det var, at jeg
arbejde” for at få tingene til at
solgte reklameartikler om
glide. Til gengæld er det nu
sommeren, og om vinteren var blevet nemt at passe dem,
Inger og jeg ”skibumser” i
fordi de jo altid har en legeØstrig. Hun arbejdede på re- kammerat ved hånden.”
staurant, og jeg lavede skiservice i en sportsforretning. Re- Drengene skal til august starte
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i hver sin 1. klasse, fordi det er
vigtigt for forældrene, at de
har hvert sit liv.
Da tvillingerne var knapt et år,
købte ægteparret en ”gammel
skrotbunke” af et hus, som de
rum for rum begyndte at få
bragt i orden. Jens havde fået
job som bygningskonstruktør,
men skulle lige have lavet
noget finish på huset, da katastrofen indtraf.
”Jeg havde gået med en gevaldig hovedpine, men vagtlægen sagde, at jeg bare skulle
sove til næste dag. Da hovedpinen fortsatte, kørte Inger mig
til hospitalet. Jeg vaklede ind
til receptionen og blev omgående indlagt. Diagnose: meningitis!”
Efter en uge på hospitalet
udskrev Jens sig selv. Der var

juli/august. kirkebladet

Jens Nørholm blev ramt af en sygdom, men er ikke bitter på Gud

jo et helt nyt job som bygningskonstruktør, der lå og ventede
på ham. Han ringede og sagde
til arbejdsgiveren: ”Jeg kommer
om 14 dage!” Men der gik to
år, før Jens var klar. I mellemtiden måtte han skippe den nye
stilling. På et tidspunkt forsøgte
han at arbejde fuldtids, men
måtte konstatere, at han ikke
havde kræfterne til det.
Hospitalet manglede kendskab
til de mén, der kan være følgen
af meningitis. Men heldigvis
dukkede der en ”Guds engel”
op.

min situation og kende mine
grænser.”

”Det var en læge, som selv
havde været syg, og som forskede i mén efter forskellige
sygdomme. Jeg blev sendt til
neurologisk afdeling, og det
blev konstateret, at et område i
hjernen, var blevet beskadiget.
På Hjerneskadecenteret fik jeg
redskaber til at lære at tackle

Føler du, at Gud har svigtet
dig?

kirkebladet . juli/august

Det har været et problem for
Jens, at man ikke kan se på
ham, at han fejler noget - lige
som en fugl, der har fået stækket sine vinger. Men heldigvis
har Jens en fantastisk støtte i
Inger, der kender ham så godt,
at hun kan se, hvad problemet
er.
Jens kom på fleksjob inden for
sit fag, hvor han nu arbejder
som energikonsulent.

”Nej, jeg er bestemt ikke bitter
på Gud. Den slags ting sker, og
det ramte uheldigvis mig. Jeg
er blevet mere forstående over
for andre, som har en sygdom
at slås med. Det er en fanta-

stisk storslået verden, Gud har
skabt til os, og det er den stadig
på trods af, at jeg har været
syg. Mit sygdomsforløb har ikke
gjort mig mindre taknemmelig
for livet … tværtimod!”
Når Jens Nørholm står på podiet og leder lovsangen, virker
han som en taknemmelig
mand, der har fundet balancen i
livet. Om musikken siger han:
”Lovsang er for mig en bøn til
Gud med melodi på. Det er
fantastisk at kunne udtrykke
sine følelser gennem sang og
musik!”
Èn fremtidsdrøm, som Jens og
Inger har, er en dag at sælge
huset, tage orlov og rejse på
oplevelse i verden sammen
med deres drenge. Smage lidt
af den frihed igen, som de oplevede som ungt par!
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Relationer

Er du ny i Saralystkirken
med et ønske om at få
tættere relationer til de
andre i kirken?
Eller har du været i
fællesskabet i årevis, men
savner nogle at dele din
tro med?
Uanset hvor du befinder dig
på din pilgrimsvandring, så
har vi i Saralystkirken altid
et godt tilbud til dig! Vi
tilbyder en plads i et lille
netværk, der består af ca. 5
-10 personer. En plads i et
6

mindre fællesskab hvor det
er godt og trygt at være.
Disse små netværk kaldes
smågrupper.
Fællesskab og relationer er
nogle af nøgleordene for os
som kirke. Vi er ikke skabt
til at leve for os selv, alene.
Vi udvikler os bedst, når vi
er sammen med andre og
kan drøfte livets store og
små udfordringer. I
Saralystkirken vægter vi
disse værdier højt, og
anbefaler alle at tilslutte sig

og engagere sig i en
smågruppe. Derfor har vi
også ændret kurs.
Sidste efterår gik vi fra at
være kirke med
smågrupper, til at være en
kirke bestående af
smågrupper.
Saralystkirken skal være et
sted hvor vi har ægte, åbne
og trosudviklende
fællesskaber - hvor vi kan
være i dialog med hinanden
om troen og livet. Her kan vi
få relationer til hinanden,
juli/august. kirkebladet

som også rækker ind i
hverdagen, hvor livet jo går
op og ned.
Spiritualitet er et af
kendetegnene ved vores
smågrupper. Hermed forstår
vi en åbenhed for den
kristne tro, der leder ind i
bøn, refleksion og fordybelse
i Guds nærvær.

For nuværende har vi
følgende smågrupper i
Saralystkirken:
Århus syd gruppe – alle
aldre, mødes hver 2. fredag.
Ledes af Frede Byg
Gruppe for kvinder – alle
aldre mødes hver 2. tirsdag.
Ledes af Karen Henneberg

Studiegruppen for
studerende bliver muligvis
ændret til en gruppe for
engelsktalende. Ledes af
Theis Brøgger.

Smågrupperne er til alle i
fællesskabet. Grupperne har
alle en leder, og
medlemmerne opfordres til
at engagere sig i
fællesskabet, for at der kan
opretholdes en vis stabilitet i
gruppen. Grupperne skal
også være fleksible, for at
nye grupper kan opstartes
og andre opløses, alt efter
hvilke behov og ønsker der
er gældende på et givet
tidspunkt.

Gruppe for mænd – alle
aldre, mødes hver 2. tirsdag.
Ledes af Ole Henneberg

I hver gruppe er der altid en
ledig stol - muligvis venter
den på netop dig!

Århus nord gruppe – alle
aldre. Mødetidspunkterne
skifter. Ledes af Jan
Jóanesarson.

Er du interesseret i at
komme med i en smågruppe
eller bare at modtage flere
informationer, er du
velkommen at tage kontakt
til smågruppekoordinatoren,
Jan Jóanesarson,
tlf. 28 68 21 68

kirkebladet . juli/august

Alphagruppe – for alle aldre
og har fokus på noget af det
grundlæggende i den kristne
tro. Ledes af Majbrit
Højgaarrd og Preben
Andersen

TeenGruppen er for alle fra
6.-10.kl. og mødes ifb. Med
gudstjenesterne. Ledes af
Jesper Olsen
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Musikskolen

Saralystkirken opretter musikskole i Aarhus Syd. Musikskolen
er for alle! Her kan du
få et overblik over
mulighederne .
Gå til børnegospel
En mulighed for at synge en masse fede gospelsange, danse, have
det sjovt og lære nogle
nye sange. Er du mellem 6-13 år er det lige
noget dig.
Vi starter hver gang med
saft og kage. Børnegospelkoret øver hver torsdag kl.
16.00-17.30 og starter torsdag den 25. august .
Samspilsgruppen 10+
Mandag den 22. august kl.
16.30-18.00 starter et sammenspilshold for børn og
teenagere. Det er muligt at
deltage, hvis du er 10 år
eller derover. Der er plads til
9 deltagere. Vi vil meget
gerne have alle instrumenterne besat, samt et par
sangere.
Sammenspilsholdet kommer
til at spille mange forskellige
numre. Gruppen øver hver
anden mandag.
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Solosang og soloklaver
Synger du tit i badet eller
mens du støvsuger? Måske
synger du i kor eller i band.
Uanset om man er nybegynder eller rutineret sanger,
kan man have brug for mere
undervisning.
Du kan også gøre drømmen
til virkelighed og lære at
spille klaver. Vil du lære at
spille klaver, eller vil du blive
bedre til at spille, så er dette
stedet for dig!!
Undervisningen for solosang
og soloklaver ligger mandag
og torsdag kl.14.00-16.00
samt hver anden mandag til
kl. 17.30. Opstart mandag
den 22. august

Der vil være mulighed for at
modtage undervisning 25
min. hver uge eller 50 min.
hver anden uge.
Se flere oplysninger på saralystkirken.dk eller tag Musikskolebrochuren, der ligger i
hall’en.
Du er også velkommen til at
kontakte musikskoleleder,
Maj-Lis Henriksen,
tlf. 20 64 88 45 eller skriv til:
musikskolen@
saralystkirken.dk

juli/august. kirkebladet

Nyt gospelkor

Onsdag den 31. august ser
er helt nyt gospelkor dagens lys: Gospelkoret
KOINONIA. Et kor for alle
der elsker at synge gospel.



For alle fra 20 år og
opefter



For alle, der elsker at
synge gospel

"KOINONIA" er græsk og
betyder fællesskab. Et fællesskab for alle, der har lyst
til at deltage. Det er netop
tanken bag gospelkoret
KOINONIA. Koret begynder
onsdag den 31. august kl.
19.00.



For alle uanset religiøs
overbevisning



For alle, der gerne vil
udfordres musikalsk



For alle, der gerne vil
være en del af et musikalsk og socialt fællesskab ud over det sædvanlige

KOINONIA er et kor:

kirkebladet . juli/august



Der prioriterer øveaftner og andre koraktiviteter højt (koncerter,
events, øvedage, enkelte gudstjenester o.l.)

Kontingentet er 400 kr. pr
sæson. For studerende med
studiekort 300 kr. pr. sæson. Lyder dette som noget
for dig, så mød op onsdag
den 31. august 2011.
Korledere Maj-Lis og Esben
Hoffer Henriksen.
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Relationer

Saralystkirken er en kirke
for hele mennesket, og vil
række ud til alle mennesker og i de situationer
menneskelivet byder på.
Mandag den 15. august
starter et kursusforløb over
ni aftner samt én kursusdag.
Et kursus for alle, der er
interesseret i rådgivning,
sjælesorg og terapi. Kurset
giver indføring og øvelse i
hvordan vi kan kommunikere
og lyttet til vore medmennesker med varme, respekt og
indlevelse.
Saralystkirken arbejder på at
kunne tilbyde gratis rådgiv-

Sommerfest for alle med
spisning, lege, koncert
m.m.
Torsdag den 18. august kl.
18 åbnes dørene for som-
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ning i forbindelse med en
krise, sygdom, livsændring
eller coaching. Efter rådgivningskurset vil der blive
sammensat et team der
arbejder videre med dette.
Kurset et åben for alle!

Underviser på rådgivningskurset er
Vibeke Møller. Hun er uddannet læge og terapeut.
Ønsker du yderligere information er du velkommen til
at kontakte
Vibeke på tlf. 29 89 14 31

merfesten i Saralystkirken.
Der vil garanteret være noget at komme efter for hele
familien.

Når sulten er stillet, kan de
mindste brænde energien af
på legepladsen eller være
med i nogle fælles lege.

Grillmestrene står klar for at
grille koteletter eller pølser,
som kan
købes sammen med
tilbehør til en
overkommelig pris. Der
vil være salg
af sodavand.

Senere på aftenen er minikoncert med den unge duo,
Johanne og Johannes Korsholm. Hendes udtryksfulde
stemme akkompagneres af
hans smukke riffs på akustisk guitar, og man drages
med ind i sangens atmosfære! Sommerfesten er for alle
og det skal nok blive festligt !

juli/august. kirkebladet

Sommer

Sommer betyder for mange, at man rejser ud, tager
på sommerferie, nyder
livet og får en på opleveren enten på rejser eller
hjemme i haven, i sommerhus eller ved stranden. Det
er en god måde at tanke
op på.
Det betyder naturligvis også,
at mange af de normale
tilbud i kirken holder pause.
Vi vil dog forstsat have gudstjenester i sommerperioden,
en SommerLight gudstjeneste, søndag kl. 16.30-17.15

75 års fødselsdag
Den 13. august kan Otto
Bendix fejre 75 års fødselsdag, som han har valgt at
holde i Saralystkirken. Der
er altid noget der skal ordnes i og omkring kirken, og
her er Otto altid klar. Tak for
din store indsats og dit altid
gode humør. Saralystkirken
ønsker dig Guds velsignelse
over dagen og fremtiden.
Sølvbryllup
Den 10. juli kan Ina og Bo
Jørgensen fejre sølvbryllup.
kirkebladet . juli/august

(ca), En gudstjeneste med
en kort tale, sang og bøn.
Efterfølgende er der mulighed for grill i haven. Der kan
købes grillmad og drikkevarer, eller det kan medbringes. Der vil være leg og
underholdning
for børnene og
masser af
hygge til alle.

vi ind i KulturCaféen for at
spise.
Velkommen til SommerLight
gudstjenesterne - enten
fordi du bor i byen eller er på
ferie i byen.

Hvis solen
undtagelsesvis
ikke skulle
skinne, rykker

Parret har i en årrække haft
bopæl i Kina. Ina er ofte i DK
så hende ser vi lidt oftere.
Saralystkirken ønsker jer et
stort tillykke og Guds velsignelse.
Der ofte nye
mennesker i
kirken, og
nogle vælger at blive
medlem.
Alle, der tror
på Gud og
kan gå ind

for kirkens vision, kan blive
medlemmer.
Nye medlemmer præsenteres her.

Maj-Lis H Henriksen

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

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Billeder fra Kirkelejren ved Fredericia

