OG DET SKETE I DE DAGE
- kirkens varmeste årstid

KIRKEBLADET

November-december

2015

SARALYSTKIRKEN
Kirke- og Kulturcenter

DEN OVERRASKENDE JUL
Kort intro
- af John Lorenzen, Præst

Julen kommer ikke sjældent, lidt på
tværs af al vores planlægning; men sådan har det været siden den allerførste
julenat. Tænk på forældrene, Josef og
Maria. De var på rejse og alt er mere
besværligt, her var ingen seng, nabokone, vand eller vugge.
For hyrderne kom julen også på tværs. De
måtte forlade deres arbejde, og gå til Betlehem for at se barnet. De kom i arbejdstøj!
Uden gaver! Uden forberedelse! Det kom
bag på dem! For vismændene var det også
besværligt. De måtte for alvor forlade deres
trygge biblioteker, for at være på rejse i flere
måneder. For Kong Herodes kom julen også
på tværs. Han ville kæmpe for at beholde
magten, så for ham var det en rigtig dårlig
og truende nyhed, og han ville straks have
barnet ryddet af vejen.

Dengang som i dag, kan vi ikke helt forstå
hvad der skete! Julen var ingen tilfældighed for Gud, den var både nøje planlagt og
lovet. Gennem flere årtusinde havde han,
gennem forskellige profeter afsløret, hvordan det skulle ske, og hvad der skulle ske.
Gud inviterer os uden videre til at være sammen med hans søn Jesus. Som ved den store
begivenhed for 2000 år siden - hvor Jesus
delte verdenshistorien op i et før og et efter
Kristi fødsel, således kan vores liv deles op i
et før, og efter at vi har gjort plads til Jesus.
Dengang var der ikke plads til ham nogen
steder. Vil vi give ham plads?
I Saralystkirken vil vi fejre julen på mange
forskellige måder. I dette blad kan du læse
om mulighederne for at feste og fejre julen
- jeg håber du har lyst til at deltage, velkommen!

John Lorenzen
„Dengang som i dag, kan vi ikke helt forstå hvad der skete! Julen var
ingen tilfældighed for Gud, den var både nøje planlagt og lovet.“
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PÅ VANDRING I

LIVET
Kent Nørholm, 48 år,
brænder i dag for jobbet som lærer. Han bor i
Tranbjerg med sin kone
Mia og sine døtre Emma,
17, og Ida, 14. I Saralystkirken er han blandt andet kendt for at undervise på Alpha kursus.
Hvordan var din barndom?
”Mit hjem var præget af, at
mine forældre grundlagde
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en kirke i Aarhus. De havde
snackbar og kiosk, hvor vi
boede ovenover. Forretningen havde åbent til kl. 22.
Det var et gæstfrit hjem,
hvor der i weekenden tit
var overnattende gæster.
Jeg syntes som dreng, at
det var sjovt med alt det liv.
Jeg kom med mine forældre
i kirke og på ”gademission”,
hvor de havde en bogtrailer
inde på Strøget.”

Efter folkeskolen gik Kent
på HH. For det lå i kortene,
at han skulle være noget
inden for handel. Men som
20årig besluttede han sig til
at tage et år på Bibelskole i
Tyskland. Han havde dernede haft gode oplevelser
på forskellige lejre for unge
kristne. Han var bevidst om,
at han ikke ville uddanne
sig til præst. Det skulle dog
komme til at gå anderledes:

”Jeg blev meget grebet af den
røde tråd i Bibelen, sammenhængen mellem Det gamle
og Det nye testamente og af
Romerbrevet. Jeg begyndte
at holde andagter og prædike. Flere sagde, at de fik noget ud af det, så jeg fortsatte
og blev uddannet præst efterfulgt af et år i Hannover
som ungdomspræst.”
Herefter fik Kent en henvendelse fra Guds Menighed i
Hjørring om at blive præst
hos dem. Kirken havde et
lille missionshus, og der var
blot omkring 14 mennesker
i menigheden. Efter at have
bedt om Guds ledelse, tog
Kent imod forespørgslen.
Han fulgte retningslinjer
i bogen ”Menighedsplantning”. Det gik ud på at indføre en del nye tilbud i kirken.
Rent faktisk kom der mange
mennesker til gospelgudstjenester. Gennem især kursusrækken ”De 5 aftener”
oplevede en del mennesker
at komme til tro, og det var
naturligvis glædeligt. Og så
var der den ”sidegevinst” ved
opholdet i Hjørring, at Kent
lærte Mia at kende, som blev
hans kone.
Efter 3 år i Hjørring blev
Kent præst i Tylstrup. Det

var en god periode i en velfungerende kirke. Efterfølgende tog han imod udfordringen om at blive præst i
sin barndomskirke i Aarhus.
“Det var en god tid, med et
stærkt fællesskab. Men der
var også udfordringer. Økonomien var stram og der var
få hænder til at bære arbejdet. Mange var drænet for
energi - eller havde i hvert
fald ikke overskud til mere
end det mest nødvendige.
Efter 7 år oplevede jeg også,
at energien var ved at være
ude og derfor sagde jeg til
sidst op. Samtidig tænkte
jeg også, at hvis jeg skulle
omskoles, skulle det være
inden jeg blev 40 år.”
Hvorfor tog du springet
til at blive lærer?
”Jeg oplevede, at min kone
som lærer kom glad hjem
og fortalte, at ikke to dage
er ens. Hun havde også en
masse gode kollegaer, og det
var noget, jeg havde savnet
som præst. Jeg valgte derfor
at tage en 2årig merituddannelse og blive lærer.”
Hvad er godt ved at være
lærer?
- Jeg kan lide, at man er med
til at gøre en forskel i andres

liv, at man kan se en progression med børnene både fagligt og socialt, siger Kent.
Selv om lærerægteparret
ikke altid sidder og snakker
pædagogik over aftensmaden, udveksler de synspunkter og inspirerer hinanden.
Hvad laver du i fritiden?
”Ja, ind imellem kommer jeg
til at se lidt film på Netflix”
siger Kent med skævt smil.
”Men så er det godt at have
en græsplæne at slå og forskellige andre pligter. Det er
også berigende at komme i
et kristent fællesskab, hvor
man både kan give og modtage.”
Råhygge i familien er typisk
en fredag aften, hvor der
spises lækker mad, drikkes
et glas rødvin, og der ses en
god film under indtagelse af
rigelig slik.
Til afslutning understreger
Kent, at han har lært at holde af de små ting i hverdagen. Og for ham er relationer
det vigtigste i livet. Den dag,
man skal herfra, er det der
fylder, de mennesker, der
har betydet noget for én.
Af Ole Bering

// Interview - På vandring I livet

7

JULEKONCERT JONAS PETERSEN
FRA HYMNS FROM NINEVEH
Jonas Petersen, der er manden
bag Hymns from Nineveh, står
for en gennemvarm og indfølende solokoncert søndag, den
6. december kl. 19.30.
For fire år siden røg Jonas Petersen
og hans band Hymns from Nineveh
med et brag ind på landets hitlister.
De mødte stor anerkendelse for sanger/sangskriver Jonas H. Petersens
inderlige, begavede sange, som ofte
kredser om tro, eksistens, håb, kærlighed og tvivl. Anmeldere har været
begejstrede. Ofte til deres egen for-

undring, i og med at teksterne er så
gennemsyret af kristen tro, som de
er. Teksternes poetiske og eksistentielle form, med stærke ord om både
glæde og mørke gør sit til det. Det gør
musikken også, med dens særegne og
dybt originale blanding af folk og pop
og Jonas P’s eminente sang. Det har
ført til engagement både på Roskilde
og Skanderborg Festival. Denne aften
er der mulighed for at høre Jonas P
alene med sin guitar i Saralystkirken.
Kom og få en god start på julemåneden!

Billetinfo:
Billetprisen er 130 kr + gebyr via Billetnet. 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 sender 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.

8

// Koncert - Julekoncert Jonas Petersen fra Hymns from Nineveh

JULESTALDEN

PÅ GÅGADEN
En bred vifte af kirker i
Aarhus er gået sammen
om at opstille en Julestald på gågaden. Den
kommer til at stå foran
Den Katolske Kirke. Når
lyshimmelen over Strøget tændes, fredag den
27. november slås dørene op til julestalden.
Her vil der hele december måned blive rettet
en projektør på julens
centrum!
Målet er at stalden skal være
åben mandag til fredag kl.
16-19, lørdag fra kl. 10-17
samt søndag fra kl. 11-17. I

åbningstiden vil forskellige
kirker på skift sørge for en
vis form for aktivitet. Dette
kan naturligvis variere meget.
Torsdag, den 10. december
fra kl. 16-19 har Saralystkirken vagten. Her vil KOINONIA Kids medvirke, der vil
være juleklip og julehygge,
og fra kl. 17.30 vil vi uddele
julesuppe til de forbipasserende. Andre kirker vil
f.eks. læse juleevangeliet,
opføre krybbespil, synge
julesalmer, klippe julepynt,
gospelkor, musikere, samtaler. Formålet er, at sætte

fokus på julens centrum: Jesus i centrum i Aarhus centrum. Der bliver udarbejdet
et postkort om Julestalden,
folder til uddeling på gågaden og en hjemmeside. Hver
kirke kan derforuden uddele
invitationer til lokale arrangementer i december. Dette
er et flot tværkirkeligt initiativ hvor Folke- og Frikirker,
Valgmenigheder, Spejdergrupper, samt den Katolske
Kirke viser gode evner til at
stå sammen! Kom forbi, tag
del i vagten og nyd juleglæden sammen med andre i
Smilets by.

// Samarbejde - Julestalden på gågaden
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GOSPEL

JULEKONCERT
Et af Julens mange højdepunkter kunne være
Julegospelkoncerten i
Saralystkirken.
Onsdag, den 9. december kl.
19.30 byder vi indenfor til
en svingende gospelkoncert
med koret KOINONIA.
Koncert repertoiret er bredt
sammensat, og der vil være
noget for enhver smag.
Numrene spænder fra swingende up-tempo numre og
juleprægede sange til nyere
gospelsange og smukke ballader.
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KOINONIA består af mere
end 45 sangere og musikere
og er en del af Musikskolen i
Kirke- og Kulturcentret.
Der åbnes for nye deltagere
ved hver sæsonstart, så der
er både meget øvede og nye
i koret.
Koret ledes af Maj-Lis Hoffer
Henriksen, som er en dygtig korleder med masser af
energi, humør og sang- og
musikglæde. Hendes mand
Esben står for musikken, og
sammen udgør de et godt
team, som får alle i koret til

// Julemusik - Gospel julekoncert

at synge og stråle af begejstring. Koncerten er afslutning på efterårssæsonen og
der venter publikum et brag
af en Julegospelkoncert.Der
er mulighed for at købe kaffe
og kage, så alle sanser bliver
tilgodeset denne aften.

Entré ved indgangen 50 kr.
Børn under 12 år kommer
gratis ind.

VELGØRENHEDSKONCERT FOR

JULEHJÆLPEN
Gå ikke glip af en fantastik velgørenhedskoncert torsdag, den 19.
november kl. 19.15.
Snart er det december og
tid for julehygge. Den sidste del er en stor udfordring
for mange århusianere, og
netop derfor arrangerer
Saralystkirken igen et brag
af en velgørenhedskoncert.
Formålet med koncerten er,
at kunne give endnu flere familier i Aarhus muligheden
for at få julehjælp, og arrangørerne har indgået aftale
med mere end 60 forskel-

lige optrædende. Publikum
kan lytte til smukke ballader
og energiske gospel-sange,
skønne soloer og svingende
musiknumre, og ikke mindst
Gospelkorene KOINONIA
og KOINONIA Kids. Publikum kan også lytte til Sandra Plauškaitė og Daniel
Gøtke, der spiller klassisk
klaver.
En festlig velgørenhedskoncert, hvor kor og solister vil
skabe glæde hos publikum,
og ikke mindst hos de familier der får glæde af en jule-

hjælp, der består af alt hvad
der hører til en god traditionel juleaftensmiddag i Danmark. Hele indtægten går
ubeskåret til julehjælpen!
Der kan købes billetter
ved indgangen til 75 kr.,
børn under 12 år 25 kr.
Inden koncerten kan middagen nydes i KulturCaféen
for kun 30 kr. for voksne og
15 kr. for børn. Bestil venligst bord på kulturcafe@
saralystkirken.dk - eller tlf.
61 67 28 00.

// Julehjælp - Velgørenhedskoncert for Julehjælpen
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MÆRKEDAGE OG

NYE ANSIGTER
Der er følgende særlige mærkedage i den kommende tid:

nødvendig – alle er velkommen!

Torsdag, den 26. november
fylder Anne Sølvig Schneider, 65 år.

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
Gud, og kan gå ind for kirkens stil og vision, kan vælge
at blive medlemmer.

men til at deltage i næste
Kirkekursus, tirsdag, den 1.
december kl. 19.00. Det er
et kursus, der er designet for
alle, der gerne vil vide noget
mere om kirken. Kurset der
er gratis, slutter ca. kl. 21.30,
og så har vi også drukket kaffe! Tilmelding til kirkekurset info@saralystkirken.dk
eller tlf. 66 140 140.

Vil du gerne vide mere om
Saralystkirken, Kirke– og
Kulturcenter, er du velkom-

Velkommen til Carsten
Mattrup Danielsen og Benedicte Nabami Kabayu.

Fredag, den 25. december
fylder Karl Aage Hagsteen,
65 år.
Efter gudstjenesten den 1.
november byder Else og Karl
Aage på frokost og kaffe i
KulturCaféen. Tilmelding ej

JULEFROKOST I

KULTURCAFÉEN
Torsdag, den 17. december
kl. 18.00 gentager KulturCaféen successen, og byder på
en rigtig lækker julefrokost.
Prisen for julefrokosten inkl.
ét glas rødvin eller én sodavand er 60 kr. Børn fra 4-12
år halv pris. Der bydes på

sild, frikadeller og flere af de
andre velkendte lækkerier,
som hører julemåneden til.
Efter spisningen vil der være
sang og musik, samt forskellig underholdning for børn
og voksne med blandt andet
minibankospil, hvor delta-

gerne opfordres til at medbringe en gave til 15-20 kr.
Det er nødvendigt at reservere bord, gør det på kulturcafe@saralystkirken.dk eller
tlf. 61 67 28 00.

// Oplysninger - Mærkedage og nye ansigter
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FESTLIG

NYTÅRSAFTEN
Saralystkirken inviterer
til fælles Nytårsfest den
31. december kl. 17.45.
Der er lagt op til en afslappet, men festlig aften, hvor
der er plads til alle. Festen
bliver et sammenskudsgilde,
hvor hver især er ansvarlig
for at medbringe noget til
et fælles bord. Hvad der skal

medbringes aftales senere.
Deltagerne er altså i fællesskab ansvarlige for, at det
bliver en festlig Nytårsaften.
Kom og vær med til at
gøre aftenen festlig. Festen
begynder med at lytte til
Dronningens Nytårstale på
storskærmen i salen. Derefter nydes en festmiddag med
efterfølgende kaffe m.m. og

der afsluttes med natmad.
En Nytårsaften, der på
bedste vis sparker Nytåret
i gang.

Tilmelding senest den
21. december til Hanne
Bering, tlf. 5093 1991 eller
hb@saralystkirken.dk

JULEFESTEN
Søndag, den 13. december kl. 14.00 holder Saralystkirken den helt store
julefest, hvor alle er velkommen. Det er uden
tvivl ét af årets hyggeligste arrangementer i kirken, hvor små og store
bliver rystet sammen og
stemt til højtiden.
Der er underholdende indslag for børn og voksne. Der
bliver gået rundt om juletræ-

et, og der bliver naturligvis
sunget mange af de kendte og
elskede julesange og salmer.
Og så er der kaffe, sodavand, kage ”og så videre”.
Det er til kirkens julefest,
at der bliver serveret mange
forskellige slags lagkager.
Deltagerne er hjertelig velkommen til at medbringe
en velsmagende og festlig
lagkage til det fælles bord.

Børnene kan helt sikkert se
frem til en god julehistorie
og til at få en godtepose. De
voksne kan forvente en hyggelig stemning og et ord om
Jesu fødsel til eftertanke.

Kort sagt: scenen er atter
sat til en hyggelig julefest
for hele familien. Entréen
er gratis.

// Fælles tiltag - Festlig nytårsaften
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GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN

KIRKELEJR OG HALLØJ I PARKEN

