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- af John Lorenzen, Præst

Mange forældre kender nok til det, at
den 4 årige vokser ud af tøjet. Nu må
der snart en større størrelse til, nye udgaver, det gamle passer ikke længere.
Ikke fordi der var noget galt med det dengang det blev købt, og det har da også opfyldt sin funktion. Nu strammer det bare og
hindrer bevægelsesfriheden. Lidt på samme
måde kan vi tale om at vokse med Gud.
I pinsen fejrer vi, at Gud sendte sin kærligheds Ånd til jorden, og gav mennesker en
helt ny forståelse af det Jesus havde sagt og
gjort. Det samme sker for os igen og igen,
når Guds Ånd løfter en flig, og viser Gud på
en ny måde. Det sker for os i dag, når vi på
en måde vokser ud af en gammel opfattelse,
og vokser ind i en dybere og mere nær forståelse, og ind i forhold til Gud. Pludselig ser

og erkender vi, at Gud er meget større end vi
troede, og vi indser hvordan Gud er for os.
At være opmærksom på Guds nærvær i
hverdagen, kan være en helt ny oplevelse for
mange. Det er bl.a. Helligåndens funktion i
dag. Spiritualitet er det som gør kirken attraktiv. Kirken kan faktisk slet ikke eksistere
uden dette nærvær.
Helligånden fyldte den første kirke, bevægede deltagerne og gjorde dem brændende
og levende. Her starter en bevægelse. En
brand der vendte op og ned på hele den tids
verden. Pinse handler om en bevægelse, der
sættes i gang i Jerusalem og går over hele
verden, som også har mødt os. At leve med
Helligånden i mit liv, er ikke bare et punkt
i min historie, men et bagtæppe der gør, at
jeg ser Bibelen i et andet lys. Glædelig Pinse.

„At leve med Helligånden i mit liv, er ikke bare et punkt i
min historie, men et bagtæppe der gør, at jeg ser Bibelen
i et andet lys.“
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SÅ GUDS FORVANDLENDE

KRAFT
Stine Schrøder, 24 år,
læser til sygeplejerske på
9. modul i Århus. I 2015
var hun på et længere
ophold hos Youth with a
Mission i Australien.
På en missionstur til Indien
og Nepal oplevede hun Guds
kraft til forvandling og helbredelse. Det har gjort noget
ved hende, og hun fortæller
gerne om det med sin karakteristiske, smittende latter.

-Af flere årsager. Jeg interesserer mig for menneskets
anatomi og fysiologi. Desuden fascinerer det mig, at
sygdomslære kan kombineres med omsorg og et forsøg
på at give velvære til mennesker i krise. Dertil kommer,
at uddannelsen giver mange
muligheder såvel i Danmark
som internationalt.
Hvorfor tog du på bibelskole i Australien?

Hvorfor begyndte du på
uddannelsen til sygeplejerske?

var lille, har jeg fortryllet
fulgt med, når missionærer
fortalte om deres arbejde, og
jeg drømte om selv at tage
del i det. I Australien var jeg
et halvt år på Medical Discipleship Training School
hos Youth with a Mission
(UMO). Sammen med 40
andre fik jeg såvel undervisning i basal sundhedspleje
i udviklingslande, som i at
være en efterfølger af Jesus
i år 2015.

-Jeg har altid været nysgerrig efter at se verden og
møde nye kulturer. Fra jeg

Teamet fik deres sag for, da
de kom 3 måneder til Indien
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og Nepal for at praktisere.
Her tilså de flere tusinde
patienter ved at opstille mobile klinikker, møde folk på
gaden eller tage på hjemmebesøg. Her udførte de blandt
andet synstjek vha synstavler, der blev hængt op på
halmhytter, underviste i
hygiejne, mens de fik serveret hjemmebrygget chai-te,
og tiltrak en flok kvinders
opmærksomhed ved at
spille skuespil om den
rigtige kostsammensætning.
-Men vigtigst af alt,
siger Stine ivrigt, fortalte vi hver eneste, vi
mødte, om Guds kærlighed til netop dem.
Budskabet var livsforvandlende.

overvældende fred fyldte
deres indre, og de valgte at
respondere ved at give deres
liv til Gud.
Hvad har du lært om at
være kristen i verden?
-At Guds kærlighed er det
stærkeste våben, vi kan
møde verden med. Det er
fantastisk at bringe hans
lys ind i menneskers mørke.

Og forventningerne blev
indfriet. Hun oplevede at
blive brugt af Gud og så den
forvandling, som mødet
med hans kærlighed medfører. Hun oplevede bønnens
kraft, og blev opmuntret til
at lade sin samtale med Gud
fylde mere i hverdagen. Stine fik en større længsel efter
at leve livet med Jesus som
Herre.

Men vigtigst af alt, siger Stine
ivrigt, fortalte vi hver eneste, vi
mødte, om Guds kærlighed til
netop dem. Budskabet var livsforvandlende.

Hvordan så I Gud
virke i praksis?
-Vi oplevede simpelthen,
hvordan mennesker blev
sat fri og fandt deres værdi
i Jesus. Vi fik lov til at være
en del af Guds arbejde og så,
hvordan han gennem vores
bønner og ord rørte ved
menneskers hjerter. Folk
blev helbredt, blinde fik
deres syn igen, døve kunne
pludselig høre, smerte forsvandt, en ubeskrivelig og

Han ser os, giver os værdi og
deler ud af en ufortjent og
evig kærlighed, der er fri og
gælder alle. Jeg tror aldrig,
jeg vil være i stand til at fatte
den fuldt ud, men hver dag
kan jeg få nye erfaringer
med den.
Stine havde en forventning
om at få styrket og udfordret
sit personlige forhold til Gud
gennem bibelskoleforløbet.
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Hvad så nu, Stine?
-Nu er jeg tilbage i dagligdagen og er startet
på min uddannelse
igen, men det er bestemt ikke ensbetydende med, at Gud er
langt væk fra mig. Oplevelserne med ham har
bare en anden karaktér.

Jeg har halvandet år
tilbage af min uddannelse, og hvad der venter efter det, har jeg ingen idé om.
Jeg har snakket med én af
de veninder, jeg fik i Australien, om at sammensætte
vores eget team bestående
af sundhedsprofessionelle
og selvstændigt arrangere
en missionstur. Det kunne
være én af fremtidens muligheder!

GLÆDEN

VED AT GIVE
Det kan give meget at give. Læs her
hvad Sofie Henneberg og Dorthe Suell
siger om det at give.

Dorthe Suell:

Sofie Henneberg:
”Jeg har en stor glæde ved at give, af flere
grunde! Når jeg giver til kirken, eller velgørende organisationer, bliver jeg personligt
mere investeret i dem, samt mere interesseret i, hvad de laver. Det giver mig stor glæde
at se, at jeg – sammen med mange andre
– kan være med til at bygge Guds rige her
på jord, ved at give til sager, der fremmer
Hans vilje; hjælp til de syge, de fattige, den
lokale kirke, træning til ledere osv. Bibelen
taler om, at hvor ens skat er, der er også ens
hjerte (Matthæus evangeliet 6, v. 21), og jeg
tror virkelig, at det er rigtigt, at man bliver
engageret i det, man giver sin skat til”.

”I 2001 så jeg mig omkring for at finde ud af,
hvordan man driver virksomhed på bibelske
principper. Jeg fandt Bitten Høeg (google:
Bitten Høeg Kina). Hun havde samlet en
række bibelvers, og ét af dem var: Ordsprogenes Bog 3, v. 9-10: ”Giv Herren ære ved
at give ham den første del af din indkomst,
så vil han fylde din lade med korn og dine
vinbeholdere med vin”.
Det gjorde jeg så. Jeg havde et sug i maven,
da jeg første gang postede brevene til socialt
udsatte bevillingsmodtagere fra den daværende SUELL Fonden. Sikken ferie jeg kunne
være kommet på!
Men jeg gjorde det af lydighed, fordi Jesus
elsker mig og jeg elsker Ham. Tænk dig, det
har virket lige siden – min økonomi er måned for måned et mirakel – og der er også
blevet råd til ferie”.
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SOMMERSTÆVNE 2016

I ÅNDENS KRAFT
I uge 30, 23. til 30. juli, er
der igen Sommerstævne
på Efterskolen Lindenborg. Dette års tema er:
”I Åndens Kraft”.
Programmet er meget alsidigt, og der er virkelig noget
for enhver smag. Der er forskellige spor for børn, unge,
voksne og seniorer ugen
igennem.
Her mødes alle generationer til en blanding af afslappet sommerferie og tid
til at lære nyt om livet med
Gud. En større delegation
fra Saralystkirken plejer at
deltage, men der er plads til

mange flere, så sæt kryds i
kalenderen og deltag i et farverigt stævne med fokus på
Helligånden.
Det bliver et stævne med
både danske og udenlandske
talere. Dagene er fyldt med
masser af sjove aktiviteter,
caféhygge, samlinger og
meget mere. Der er undervisning om formiddagen og
seminarer og workshops om
eftermiddagen.
Du kan møde både gamle og
nye venner, og have et dejligt fællesskab med folk fra
andre menigheder.
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Der er en farverig buket af
muligheder, som du kan
plukke af og få både gode
oplevelser og nye tanker om
ting, du måske kun har set
på en bestemt måde før.
Stævnet kombinerer campingferie med godt fællesskab og åndelige oplevelser.
Der er mulighed for at overnatte på campingpladsen og
på værelser på Efterskolen.
Du kan læse meget mere
om både programmet, og
hvordan du tilmelder dig i
Stævnebladet, som ligger
på Infohylden i forgangen.

SOMMERFEST FOR ALLE

MEDARBEJDERE
Saralystkirken ville ikke være
meget, uden de ca. 75 ulønnede medarbejdere, der på
forskellig vis løser en opgave
i Saralystkirken, Kirke- og
Kulturcenter! Det er imponerende hvad der sker, når
mennesker i fællesskab står
sammen, for at løfte og løse

en opgave! Der er grund til
at feste, og det gør vi med en
Sommerfest fredag, den 17.
juni kl. 18.00. Menighedsrådet er vært for en fest. Her vil
være god mad, fælles oplevelser, anderledes input og god
musik. Maden bliver i dagens
anledning serveret af en lo-

kal kok. Sommerfesten bliver
afslutningen på sæsonen, og
deltagerne dækker i fællesskab en del af udgifterne til
festen. ”Vi håber mange kan
deltage”, siger Knud Aage
Møller, formand for Saralystkirken.

BØRNE- OG FAMILIE

GUDSTJENESTE
Søndag, den 22. maj kl.
10.30 er der Generations
gudstjeneste i Saralystkirken.
Det er en gudstjeneste for
børn, unge, voksne, gamle,
singler, par og familier
– kort sagt, en gudstjeneste,
som er tilrettelagt, så der er
noget for enhver alder.

Der vil være en del forskellige
indslag, nogle med et overraskende indhold og en særlig
pointe.
Kom og vær med til en gudstjeneste, som vil være festlig,
favnende, fortællende og fornøjelig. Der vil være masser
af sang og musik af forskellig
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slags, og talen vil være både
oplysende og underholdende.
Efter gudstjenesten er der
gratis kaffe og saft med lidt
godt til.

10 ÅRS JUBILÆUM

1. MAJ
I dette forår er det 10 år
siden, at to små lokale
frikirker i Aarhus efter
en længere proces besluttede sig for at ”slå deres
pjalter sammen” og blive
til én menighed. Den er i
dag kendt som Saralystkirken.
10 års jubilæet fejres med en
festgudstjeneste søndag den
1. maj kl. 10.30.
Efter gudstjenesten denne
søndag, vil der være mulighed for at hygge sig ved et
sammenskudsgilde i caféen.
Her kan man smage på små
lune retter, eller hvad folk
ellers har fået fremtryllet

hjemme i køkkenet til den
fælles buffét. Den løber af
stablen ca. kl. 12.15.
De to menigheder, der i en
årrække havde ”følt hinanden på tænderne”, var Saronkirken i Langelandsgade
og Højbjerg Frikirke på Orionsvej. De var sammen såvel på fælles menighedslejre
som til lejlighedsvise fælles
gudstjenester. Der opstod
også fælles ungdomsarbejde.
Den ”metaltræthed”, som de
to menigheder var kommet
ind i, blev udfordret, da ægteparret Frede og Christa
Byg kom til Aarhus efter
mange år i Tyskland. De blev
katalysatorer til den proces,
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der endte med den ”lykkelige” sammenlægning, der i
dag hedder Saralystkirken,
som er en del af Det danske
Missionsforbund. Begge eksisterende kirker blev solgt,
og efter forbigående at have
holdt til i det gamle Amucenter på Bjødstrupvej og i
Baptistkirkens lokaler i Aarhus, blev byggeplanerne en
realitet.
Det var også en glæde at få
ansat John Lorenzen som
præst. Han kom fra et mangeårigt virke i Grindsted og
har med sin udadvendte og
visionære facon været med
til at gøre Saralystkirken til
det, den er i dag.

KOM MED PÅ

KIRKELEJREN
Også i 2016 skal vi på kirkelejr med Saralystkirken, og denne gang et helt nyt sted,
nemlig på Himmerlandsgården ved Hadsund
(se mere på www.himmerlandsgaarden.dk).
Her får vi bedre plads og flere muligheder
end de foregående år, og da deltagerantallet
de seneste år har været stigende, så håber vi,
at mange fra kirken vil være med.
I år forsøger Saralystkirken at sætte fokus
på Bibelen og de mange beretninger der findes her. Det gøres delvis i forbindelse med
gudstjenesterne, hvor der er fokus på Markusevangeliet, og gennem Biblia. Dette ligger lejrens input sig op af. Temaet bliver om

De 12 Små Profeter i Det Gamle Testamente.
Til dette har vi fundet en yderst kompetent
taler i form af Thomas Baldur. Thomas har
en master i teologi og er præst i Vadum Kirkecenter. Derudover er Thomas også en del
af ledelsen i kirkesamfundet Det Danske
Missionsforbund, og har bl.a. udgivet bønnebogen ”Jorden kalder Gud”. Han er gift
med Charlotte og sammen har de to børn.
Udover undervisning vil der være et spændende program for kirkens børn og teenagere, ligesom der også vil være masser af
underholdning, hygge, dejlig mad og godt
fællesskab i løbet af weekenden.

Så sæt et STORT kryds i kalenderen
Den 9.-11. september, og tag på kirkelejr for hele familien!
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SKT. HANS AFTEN
I SARALYSTKIRKEN
23. juni kl. 18.00 inviterer Saralystkirken, traditionen tro,
til en festlig Sct. Hans i Saralystkirken og haven omkring.
Midsommer fejres med et
stort bål, båltale og sang.
Du er velkommen til selv at
medbringe kød, tilbehør og

drikkevarer og selv grille,
men du kan også købe pølser,
kartoffelsalat og drikkevarer
i kirken. Alt til en yderst rimelig pris, så du ikke behøver
medbringe andet end godt
humør og være påklædt efter vejret. Der er diverse aktiviteter at kunne deltage i

efter maden, og inden bålet
tændes. Legeredskaber og
boldbaner står til rådighed,
så der er lagt op til en rigtig
hyggelig familieaften.
Hjertelig velkommen og tag
gerne familie, venner og naboer med!

HALLØJ I PARKEN 2016
Så sker det igen! En festlig, sommerrig dag
for hele familien! Lørdag den 27. august,
fra kl. 12-15, vil Saralystkirken igen afholde
Halløj i Parken.
Dette er et familie-event for alle, store som
små og dagen vil byde på café, loppemarked,

lege, cykelløb, bålhygge og andet godt. Der
vil bl.a. være ansigtsmaling, krea ting, spillehjørne og udendørsaktiviteter for børn.
Der kan også nydes musik, lidt godt til ganen
og hygges i café området. Så sæt kryds i kalenderen og inviter gerne venner, familie og
naboer med, til denne super hyggelige dag!

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Der er følgende særlige mærkedage i den
kommende tid:
3. maj - Bo Jørgensen - 60 år
25. maj - Lene Munk Møller - 60 år
8. juni - Ulla og Jan Christensen - sølvbryllup
20. juni - Shomer Rogers - 70 år

Stort tillykke!
Vil du gerne vide mere om Saralystkirken,
Kirke- og Kulturcenter, er du velkommen til
at deltage på næste kirkekursus torsdag, den
9. juni kl. 19.30. Tilmelding og info: info@
saralystkirken.dk
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GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN

FOLK OG FÆLLESSKAB

Mød os på
 Facebook &  Instagram

