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SYV FACTS
OM OPSTANDELSEN
Kort intro
- af John Lorenzen, Præst

Det er påske. Men er det med påske og
opstandelse mon ikke noget, de kristne
har fundet på?
Der er nok god grund til at tro på, at flere
af disse begivenheder har fundet sted. Det
skete ikke i al hemmelighed - hele Jerusalem vidste det, og sikkert også hele det
Romerske imperium. Det afgørende er, om
opstandelsen har fundet sted, om vi virkelig kan stole på det. Læs disse syv facts om
opstandelsen, og gør op med dig selv hvad
du mener.
1. At Jesu grav var tom, blev hurtigt offentligt kendt, og ingen kunne nå at flække en
legende sammen.
2. At det var kvinderne der fandt den tomme
grav, øger troværdigheden for at det virkelig
skete. I en kultur hvor kvinderne blev betragtet som upålidelige vidner, ville forfatterne, for at rekonstruere en historie helt
sikkert have påstået, at det var mænd der
fandt den tomme grav.
3. Gravens placering var kendt, så påstanden
kunne nemt efterprøves af skeptikerne.

4. Ingen – ikke engang Romerne eller de
jødiske ledere – påstod Jesus stadig var i
graven. I stedet påstod de, at disciplene,
til trods for at graven var skarpt bevogtet,
havde stjålet legemet.
5. Fra begyndelsen blev Jesu opstandelse
en central proklamation for kirken. Det var
ikke noget der udviklede sig som en myte
efter mange år.
6. Bortset fra opstandelsen, er der ingen fornuftige forklaringer på, at skeptikere som
Paulus og Jakob var klar til at gå i døden
for deres tro.
7. Den hurtige spredning af kirker ville være
komplet utænkelig, hvis de ikke byggede på
øjenvidner der havde set Jesus i live.
Hvad mener du om opstandelsen? Jeg vil
meget gerne høre din holdning. Du er under
alle omstændigheder velkommen i Saralystkirken.
„Det afgørende er, om opstandelsen har
fundet sted, om vi virkelig kan stole på det.“
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GUD VELSIGNER

OG BEGEJSTRER
Mogens Pedersen, 69 år, er
en stille og rolig mand, der
ejer evnen til at blive begejstret! Familielivet med
Ninna, tre børn og tre børnebørn er vigtigt for ham.
Gospelkoret KOINONIA om
onsdagen er en livline. Om
søndagen ses han tit som
forbeder.
Hvor er du født og
vokset op?
-Jeg er født på Frederiksberg, men voksede op i Jægersborg sammen med mine
tre søskende. Vi kom til at
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bo i hus med min fars forældre. De blandede sig en del,
så der kunne da godt opstå
lidt gnidninger. Men det var
også en god tid.
Mogens fortæller, at hans
bedsteforældre var ”firkantede” kristne, som lagde vægt
på en hel del ting, der ikke
var tilladt. Det grinede de
af nede i stueetagen, men så
indtraf noget alvorligt:
-Min far blev pludselig ramt
af en hjerneblødning, da jeg
var 8 år. Det førte til, at min
mor en nat bad inderligt til

Gud for hele situationen.
Næste dag sagde hun til os
børn: ”Gud har sagt til mig,
at det nok skal gå. Jeres far
vil få det bedre!” Og det kom
til at holde stik, selv om han
resten af livet var lænket til
en kørestol.
Hvad gik du i gang med
efter skolen?
-Jeg kom på et nystartet
skibsbyggerkursus på B og
W, hvor jeg lærte at svejse
skibsdele. Derefter havde jeg
en del småjobs blandt andet
på en cigarkassefabrik og en

småkagefabrik. Så fik jeg den
idé, at jeg ville ind til militæret, men det blev en ulykkelig tid for mig, hvor jeg slet
ikke trivedes. I mellemtiden
var min søster flyttet til Aarhus. Hun opfordrede mig til
at komme derover og blive
en del af en nystartet kirke.
I Aarhus fik jeg en voksenlæreplads på Aarhus Maskinfabrik, hvor jeg blev uddannet
klejnsmed.
Hvornår blev du kristen?
-Det skete midt under min
militærtjeneste. I den periode kom Billy Graham til Forum i København. Min mor
opfordrede mig til at tage
med derind, og det gjorde
jeg. Under mødet følte jeg en
tilskyndelse til at gå frem til
forbøn. På den måde mødte
jeg Jesus. Det blev et vendepunkt i mit liv! Derefter
flyttede jeg så til Aarhus og
blev en del af fællesskabet på
Åboulevarden og omkring
Niels Nørholms Snackbar,
hvor der var et liv af unge
mennesker.
Og hvad med
kærligheden?
-Ja, samme år, 1970, tog
jeg med på en ungdomslejr.
Inden havde jeg været i bøn
om, at Gud ville hjælpe mig

med at finde den rette pige.
Da vi kørte hjem med bussen kom en pige hen til mig
og spurgte, om pladsen var
ledig. Det var Ninna! Resten
er historie.
Hvad betyder troen på
Gud for dig?
-Den er det vigtigste. Jeg
fandt først ro og harmoni,
da jeg mødte Jesus. Det har
også været værdifuldt for
mig at synge til møder og
samlinger. Man bliver glad
af at synge.
Har I oplevet konkret
bønnesvar igennem
årene?
-Ja, absolut. Vores søn, Allan, var tit syg af mellemørebetændelse, men undgik
operation, fordi Gud gjorde
ham rask, da vi bad. En anden gang, hvor pengene var
meget små, søgte vi også
Gud. Og tro det eller ej: vi
vandt 4000 kroner i lotto!

fra mennesker, som er blevet
mødt igennem bønnen.
Hvad laver du ellers i
løbet af ugen?
-De to af dagene går jeg til
bordtennis sammen med
nogle andre mænd. Det er
hyggeligt og giver god motion. Jeg er også med i grønt
team, der slår græs om sommeren og rydder sne om vinteren. Og så er onsdag aften,
hvor jeg øver med gospelkoret, et stort højdepunkt. Det
er helt vildt, så meget glæde
det giver at synge om Gud
sammen med andre.
Mogens ser gerne vigtige
sportsbegivenheder fra sin
lænestol derhjemme. For
ham og Ninna er fællesskab
med børn og børnebørn af
rigtig stor betydning. Og så
glæder Mogens og Ninna sig
meget til at komme med på
to ugers rundrejse i Israel til
maj.

Du tror på bønnens
betydning?
-Ja, blandt andet i den opgave jeg har som forbeder ved
gudstjenesterne om søndagen. Her har jeg oplevet, at
Gud har velsignet min tjeneste, og jeg har fået respons

Af Ole Bering

// Interview - Gud velsigner og begejstrer
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KONCERT MED

MAUD OG LANGKILDE
Søndag, den 17. april kl. 19.30 slår Saralystkirken dørene op for en kirkekoncert med Maud Kofod og Robert Langkilde.
De spiller bl.a. salmer i nyere udgaver, hvor
ikke mindst sangen, saxofonen, klaveret og
guitaren kommer i spil. Begge musikere har
en solid musikalsk ballast med sig, og de
har sammen spillet i flere forskellige kendte
danske bands. Maud har sideløbende været
engageret i kirkeligt arbejde og er opvokset
med musikken og den kristne tro.
- Det store kirkerum giver plads til fordybelse, det at have noget på hjerte, samt den
fantastiske glæde, som musikken og fællesskabet skaber.

Kvalitet og sjæl i musikken er nøgleordene,
siger Maud Kofod.
Repertoiret består af salmer, danske og engelske evergreens, egne sange og instrumentalnumre, samt et enkelt gospelnummer.
De to formår at levere en samling sange og
salmer, der bevæger og betager deltagerne.
Publikum vil nok også bemærke Mauds gospelfeeling - hun synger med indlevelse og
fylde!
Nyd en skøn kirkekoncert, hvor musikken
og sangen får lov til at fylde kirkerummet,
og understrege teksterne.

Billetinfo: Billetprisen er 80 kr. via Greenticket.dk
Der kan også købes billetter i Saralystkirken:
Bestil antallet på billet@saralystkirken.dk, oplys
navn og adresse. Overfør efterfølgende beløbet til
konto 0891 - 200 59 26 eller MobilePay 23 93 90 60.
Vi reserverer herefter billetter til dig.
Gebyr 10 kr. pr. billet.
Du kan altid kontakte os for nærmere information på
info@saralystkirken.dk eller tlf. 66 140 140.
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// Koncert - Koncert med Maud og Langkilde

KLAUS LAURSEN OG

ESTERS BOG
Søndag, den 13. marts kl.
10.30 hedder dagens taler i Saralystkirken Klaus
Højgaard Laursen, som
med succes har gæstet kirken før. Hans speciale er
at recitere Bibelens egen
tekst ordret, og lade den
tale for sig selv, dog krydret med hans varierende
stemme, som holder tilhørerne fanget.
Klaus Højgaard Laursen er
bachelor i teologi. Under navnet ”Bibel Live” optræder
han ofte med recitation af
bl.a. Markusevangeliet og Fi-

lipperbrevet. Han arrangerer
også workshops om recitationens svære kunst, for dem
som vil prøve at gå ham i bedene. Klaus Laursen, der har
kendt til Bibelen fra barnsben mener, at denne kendte
bog indeholder stof, som
kan være svært at forstå,
men hvis han skulle foreslå
et andet navn til Bibelen,
skulle det være ”Bogen om
kærligheden”.
Til gudstjenesten er det
Esters Bog, han giver liv. Det
er den dramatiske beretning
om den forældreløse jødiske

pige Ester, der bliver gift
med kongen af Persien og
listigt afværger en massakre
på jøderne. Esters bog er det
skrift, der danner grundlag
for den jødiske Purimfest,
som stadig fejres i Israel under karnevalsagtig munterhed. Den 13. marts kan man
altså høre den ”rene version”
af beretningen i Klaus Laursens dramatiske fortælleteknik. Kedeligt bliver det ikke,
da historien indeholder alle
de facetter, den gode fortæller kunne ønske sig.

// Fokus - Klaus Laursen og Esters Bog
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FRIVILLIG STABEN

VOKSER
I Saralystkirken er der rig
mulighed for at engagere
sig som frivillig, og det er
der rigtig mange som gør!
Vi er som kirke afhængige
af frivillige, for at kunne
gøre det vi gerne vil, og
møde mennesker med det
kristne budskab på en relevant og imødekommende måde.
I en kirke der vokser, sådan
som Saralystkirken gør, er
der også flere områder som
skal dækkes – områder som
kræver både tid og engagement. Derfor er der blevet
oprettet en frivillig stab, som
har forpligtet sig på at være
i kirken én dag om ugen, og
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arbejde med forskellige dele
af kirkens arbejde.
Frivillig stab er dog ikke noget
nyt i Saralystkirkens regi,
da Else Hagsteen allerede i
nogle år været sekretær og
praktisk assistent for John
Lorenzen, og hjulpet med en
række administrative ting.
Ved indgangen til det nye
år, sagde Marie Pedersen og
Niels Peter Gubi også ja til
at indgå i den frivillige stab,
med hver deres arbejdsområde. Marie har erfaring fra
en række organisationer,
bl.a. YFC og sin uddannelse i Kristendom, Kultur
og Kommunikation. Det er
denne erfaring, hun skal

// Vækst - Frivillig staben vokser

bruge til at arbejde med kirkens kommunikation, bl.a. i
form af nyhedsmails, Facebook, flyers, pressemeddelelser osv. Niels Peter læser
på kandidatuddannelsen i
teologi, og vil bruge denne
baggrund til at arbejde med
formidling af Saralystkirkens
teologi, behjælpelig med oplæg til smågrupper og klynger, styrke kirkens profil ift.
Studerende, m.m.
Der er indrettet et mindre
kontor til bl.a. den frivillige
stab. Dette kontor kan dog
også benyttes af andre, der
ønsker at benytte muligheden for at kunne arbejde i ro
eller ved samtaler.

PÅSKEN – EN LIVSBEKRÆFTENDE

HØJTID
Påsken sætter fokus på liv
og død - med stor vægt på
håbet, opstandelsen og
det evige liv. Påskeugen er
dramatisk og indeholder
hele følelsesregisteret,
fra det vilde og festlige,
over det triste og tunge,
til det vildt overraskende
og livsbekræftende. Saralystkirken har tre arrangementer denne uge.
Palmesøndag
I Saralystkirken begynder
Påskeugen Palmesøndag, som
i år er den 20. marts. Det bliver en festlig guds-tjeneste.

Skærtorsdag

Påskedag

Torsdag, den 24. marts kl.
18.00 vil der være et fælles
Påskemåltid. Prisen er 60
kr. for voksne og 30 kr. for
børn op til 12 år. Ønsker du
at deltage, kan du tilmelde
dig på listen i KulturCaféen
eller på tlf. 61 67 28 00.

Påskemorgen er morgenen
over alle morgener! Den
vigtigste dag i den kristne
kirke. Her stod Jesus op fra
de døde! Lige så sørgmodig
Langfredag er, lige så lys og
festlig er fejringen af Påskedag. Søndag, den 27. marts
er du velkommen til Påskegudstjeneste kl. 10.30.
Det bliver en gudstjeneste,
hvor glæden præger både
indhold og musik.

Efter fællesmåltidet vil der
være en stille og mere meditativ gudstjeneste kl. 19.30.
En stillegudstjeneste til fordybelse og eftertanke, hvor
nadveren også deles.

Husk, at vi lørdag nat går
fra vintertid til sommertid,
så uret skal stilles en time
frem.

// Vækst - Påsken – en livsbekræftende højtid
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VELKOMMEN TIL

ÅRSFESTEN 2016
Også i år har vi afsat en lørdag til at fejre
Årsfest, det sker lørdag, den 12. marts.
Dagen begynder med årsmøde kl. 15.00.
Her ses der bl.a. tilbage på året der gik med
beretninger og tilbageblik, og så vendes
blikket ikke mindst mod det indeværende
år og fremtiden. På årsmødet vælges kirkens
ledelse – eller menighedsrådet, som det hedder. Her træffes afgørelser om økonomien,
og mange af de tiltag som vil præge kirken
i den kommende tid, vil blive besluttet her.
Kirken er selv ansvarlig for at føre det, der
besluttes ud i livet, og menighedsrådet ser
frem til at mange deltager, og derved både
tager ejerskab og sætter sit præg på kirkens
fremtid. Hele familien kan deltage, da der er

tilbud om underholdning til børnene. Alle
er velkomne på årsmødet! Det er dog kun
kirkens ”medlemmer”, som har stemmeret.
Efter årsmødet fortsætter aftenen med god
middag, et glas vin, forskellige former for
underholdning, overraskelser og hyggelige
indslag.
- Velkommen til 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, siger Knud Aage Møller,
formand for menighedsrådet.
Prisen for middag, kaffe og kage: 110 kr. for
voksne og 50 kr. for børn 4-12 år.

Betaling ved tilmelding
på mobile Pay 23 93 90 60, eller på konto 0891 2005926
- senest den 4. marts. Husk navn.

// Fejring - Velkommen til Årsfesten 2016
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INSPIRERENDE
MEDARBEJDERSAMLING
Uden de virkelig mange engagerede medarbejdere, kunne
Saralystkirken langt fra være
involveret i et så vidtforgrenet arbejde, lokalt, nationalt
og internationalt. Alle gør en
forskel, hvor de er. Onsdag,
den 20. april kl. 18.00 invi-

terer menighedsrådet alle
medarbejdere til en hyggelig
samling.
Her vil være god mad, inspirerende oplæg, inddragende
samtaler og en afrunding
med kaffe, lovsang og bøn.

Det er på sådanne aftener
kulturen bygges. Hele aftenen koster kun 30 kr.!
Tilmelding via greenticket.
dk eller på eh@saralystkirken.dk

AF HJERTET TAK
Tak til alle der bidrager til at løfte økonomien i Saralystkirken! Økonomiudvalget er
ved at lægge sidste hånd på årsregnskabet
for 2015, og her ses en fremgang i gaveindtægterne! Hele kirkens økonomi er baseret
på frivillige gaver, og ikke på kirkeskat. Tusind tak for din gave!

Hvis kirkens kasserer kender dit cpr. nr.,
bliver din gave automatisk indberettet til
SKAT. Årsskiftet er en god anledning til at
overveje, hvor meget den enkelte vil give.
Du er velkommen til at kontakte Ninna
Pedersen på tlf. 61 67 28 00, for at høre om
de forskellige muligheder.

Der er flere muligheder for fradrag, når man
giver en gave til kirken.

SÆRLIGE MÆRKEDAGE
Der er følgende særlige mærkedage i den
kommende tid: Lørdag, den 26. marts
kan Christa og Frede Byg fejre guldbryllup.
Dette gør de bl.a. med en takkegudstjeneste

kl. 10.00. Efterfølgende er der reception i
KulturCaféen. Stort tillykke! Velkommen
til Nadine Zawadi Kabayu, nyeste medlem
i Saralystkirken.

// Opdatering - Inspirerende medarbejdersamling
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GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

Mød os på  eller 

