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Leder

Noget kan man næsten
udenad. Hvis man fx siger
”Og det skete i de dage”,
så kan de fleste - særligt
hen imod jul - fortsætte:
”at der udgik en befaling
fra kejser Augustus”.
Det er selvfølgelig juleevangeliet,
der er tale om. Måske kan vi også
reaktionen udenad: Vi tænker, det
er da en dejlig historie, den her med
den gravide kvinde og hendes forlovede, som midt i den mørke vinter
drager af sted for at være en del af
den folketælling, som kejseren havde befalet.
Og så, da de når frem, kan de ikke
finde noget andet sted at overnatte
end i en stald, og der føder hun sin
søn. For at det ikke skal være nok,
så skifter scenen, og kameraet peger nu på nogle hyrder ude på marken. Hyrderne ligger vel og sover
ganske let, klar til at reagere på
enhver fremmed lyd. Men det er
ikke lyd, der vækker dem, derimod
er det en engel i strålende herlighed. Englen forkynder så noget for
de skrækslagne hyrder, og en himmelsk hærskare lovpriser Gud og
synger.
Se Lukas evangeliet kap. 2, 10:
Englen sagde til dem: ”Frygt ikke!
Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket”.
november/december. kirkebladet

Ham vil vi godt have sammen med alle nisserne og
julemanden og ris a la
mande og alt det andet.
Når så de første hektiske
juledage er forbi, så skal
det hele byttes. Gaverne
skal byttes til det, som vi
egentlig ville have. Træet
skal ud. Julefreden nåede
vi vist knapt at mærke,
men det er moderne tider,
og nu kan Jesus sammen
med julepynten ligge på
hylden til næste år ved
samme tid, når handelsstandsforeningen atter
engang alt for tidligt sætter
showet på (h)jul.
Jo, vi vil godt have Jesusbarnet, men mest som et
sødt glansbillede, der kan
tages frem og lægges væk
efter behov.
Men hvad er da julens
egentlige budskab? Hvad
skal vi høre og se bagved
den smukke historie?
Hvordan kan det siges
enkelt? Er Gud da til?
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Det er faktisk det, evangelisten svarer på med sin
beretning om barnet i krybben: ”Jo, Gud er til!”. Og
ikke bare er Gud til, men
Gud viser sig også blandt
mennesker som menneske. Ikke som et magtmenneske eller som supermand, men som et ganske
almindeligt lille barn.
Den store Gud bliver et lille
menneske uden at ophøre
med at være den store
Gud. Han holder sig ikke
for stor, til at blive lille. Den
rige Gud bliver det fattige
menneske. Han er kommet
for at være frelser, redningsmand, befrier. Forudsigelserne bliver til virkelighed. Englen skulle
udråbe det glædelige og
kraftfulde sejrsbudskab om
den store glæde.
For hele folket. Alle
mennesker. Ingen er udenfor. Alle er tænkt med.
Det er ikke som forventet
de frommeste eller rigeste,
der høer budskabet først,
men de ringeste, dem, der

af samfundet blev regnet
som værende mest udenfor.
Typisk for Gud: Ingen skal
være udenfor. Det ringe og
foragtede, det udvalgte
Gud. Hos dem blev der
tændte lys i mørket. Deres
mørke blev lyst op af den
begivenhed. Lyset forsvandt igen. og verden var
den samme, men det var
den så ikke alligevel. For
det var sket.
Juleberetningen er ikke
eventyrets ”der var engang”, men faktummets
”det skete”. Lukas kap. 1,1
Folkeeventyret kan ikke
forestille sig problemer
efter brylluppet: De levede
lykkeligt… Det er vi så
andre der godt kan forestille os. At elske uden at lide
er umuligt. Al kærlighed
gør ondt. Gud kom for at
sige: Frygt ikke! Fred være
med jer…!
Glædelig advent!
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Livsinterview
Interview

Ulla Christensen er født i
Nordjylland, men har som
voksen boet i København. I
dag er hun solidt plantet i
Jyllands hovedstad med sin
mand, Jan, og deres tvillinger, Anna og Frederik på 14
år. Ullas daglige arbejdsplads er Danmarks Radio i
Århus.

mine dage. Som bogholder på
en lokal tv-station i København, begyndte jeg at snuse til
det med at lave fjernsyn. Jeg
har ikke taget en egentlig uddannelse, men lært det via
”learning by doing”.
Det er foreløbig blevet til 20 år
på DR, først på TV-avisen i
København, derefter i Århus,
hvor Ulla har været med til at
Hvordan startede du på
producere bl.a. Zigzag og Dus
Danmarks Radio?
med dyrene. Hendes titel er
Ja, jeg er oprindeligt udlært på ”produktionskoordinator” .
revisionskontor, men fandt ret -Vi sidder et par stykker, der
hurtigt ud af, at det måske ikke planlægger for den tekniske
var det, jeg skulle resten af
stab her i Århus. Det er en 60-

70 medarbejdere. Jeg planlægger hovedsageligt for de
teknikere, der arbejder med
flerkamera-produktioner ud fra
vores studier eller OB-vogne.
Det er f.eks. håndbold, superligafodbold og Hammerslag.
Hvad er det spændende ved
miljøet?
Det veksler meget mellem
rolige perioder, hvor jeg har
mulighed for selv at tilrettelægge min dag og så de perioder, hvor der er tryk på som
f.eks. den netop overståede
valgperiode.
Ind imellem kan
der bag
kulisserne
foregå
nogle små
”dramaer”.
Som dengang, hvor
det var en
forkert
vogn, der
dukkede
op til en
direkte
håndboldtransmission.

Ulla Christensen: At være forældre er nok den vores største udfordring
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Hele første halvleg måtte da
produceres på ét kamera!
Privat sætter Ulla pris på at
læse en god historisk roman og
at være sammen med sin familie. Hendes mand, der er konsulent, har en stor fritidsinteresse i computere. Modsat Ulla, for
hvem en computer bare skal
virke til det, hun skal bruge den
til. Men hun indrømmer også, at
Jans evner kommer hende og
børnene meget til gode!

per om vandrepokalen og dermed håneretten indtil næste års
turnering. I øjeblikket står pokalen hjemme hos Ulla og Jan!
Ulla, Jan og børnene er ofte at
finde i Saralystkirken.
”Jeg tror da, at min kristne opvækst med en far, der var frikirkepræst, har haft betydning for,
at jeg kommer i en kirke i dag.”
Ulla har i perioder lavet regnskab for kirken og er for tiden
med i Menighedsrådet.

Et højdepunkt i familien Christensen er sommerferierne. De
har haft mange gode ferier bl.a.
i Sydeuropa. Som Ulla siger:
”Det er dejligt at kunne være
sammen væk fra computere og
mobiltelefoner, der ringer hele
tiden.”
Med en latter afslører Ulla, at
hun har en drøm om den store
jordomrejse, som nogle gange
tages op i familien, når hverdagen kan blive lidt for sur.

Hvordan er det at have sådan
et par store børn?
- De har nok fra dag ét været
vores største udfordring, siger
Ulla med et glimt i øjet. ”De er
et par rigtig dejlige børn, som vi
havde ønsket os i lang tid, vores små mirakler! Selv om de i
dag er store, kræver de stadig
en del opmærksomhed. Man
skal jo både interessere sig for
lektier, fritidsinteresser og for,
hvad der sker inde i deres hoveder. Men: de er et par skønne teenagere!”
Ulla er selv vokset op med seks
søskende, tre brødre og tre
søstre. ”Så der har stort set
altid været fuldt hus!” ler hun.
”Vi har haft et godt sammenhold på trods af aldersforskellene imellem os. Jeg tror, at vi
alle ser på hinanden som en
enhed.”
En årligt tilbagevendende begivenhed i søskendeflokken er
bob-turneringen. Her mødes de
med deres ægtefæller og kæmkirkebladet . november/december

- Det er nu dejligt at vinde bob-turneringen
siger Ulla Christensen
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Muligheder

Fra den 8. november og
fire uger frem, er Lene D.
Nielsen i virksomhedspraktik i Saralystkirken.

En kort præsentation:
- Hej! Jeg hedder Lene, er
48 år og bor i Højbjerg. Er
uddannet socialpædagog
og har i 15 år arbejdet med
voksne udviklingshæmmede, jeg elsker mit arbejde,
men har for tiden ikke et
fuldtidsjob, derfor er jeg
nysgerrig på at opleve og
lære nyt ved siden af mit
arbejde som tilkalde vikar i
Stavtrup! Jeg er for det
meste glad og positiv og
glæder mig til at hjælpe i

Saralystkirken og ikke mindst til at lære jer alle
sammen at kende.

- et rytmisk a cappella kor,
hvor alle sangere har flere
års erfaring.
TakeNote er et kor, der
elsker at synge og dele den musikalske glæde
med andre og repertoiret
består af forskellige rytmiske satser og spænder fra
danske viser til nyere udenlandske sange. Fælles er

dog, at alle er udført med
stor indlevelse og rytmisk
præcision.

Hun har en bred erfaring,
og du vil kunne møde hende i mange forskellige sammenhænge, i løbet af de
30-timer hun ugentligt arbejder i Kirke- og Kulturcentret.
Når du ser Lene derude, så
hils endeligt på hende og
tag godt i mod hende.

Lene Nielsen

KulturCaféen byder i anledningen af Mortens
Aften, torsdag den 10.
november kl. 18.00 på en
skøn Mortens aften menu,
efterfulgt af en koncert
med TakeNote.
Efter middagen er alle velkommen til en koncert kl.
19.30 med koret TakeNote

Maj-Lis Hoffer Henriksen er
dirigent for TakeNote!
Entré til denne koncert er
kun 50 kr. og billetterne
sælges ved indgangen.
Koncerten er naturligvis for
alle.
Middagen består naturligvis
af and m.m. Prisen er kun
45 kr. for voksne og 25 kr.
for børn (2-12 år) - inkl.
drikkevarer.
Ønsker du at spise Mortens
Aftens and, bestil venligst
bord på tlf. 8616 2425
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Hyggelig koncert

Søndag den 20. november
kl. 19.30 inviterer Saralystkirken, Kirke- og Kulturcentret i Højbjerg, indenfor
til en rigtig hyggelig viseaften med troubadouren,
musikeren og sangeren
Helge Engelbrecht. Han
akkompagneres
af multimusikeren Ronnie
Olsen ved flyglet.
Begge spiller til dagligt i bandet Neighbours, som flere
gange har deltaget i Dansk
Melodi Grandprix. Denne
søndag spiller de så i Aarhus, og de vil både synge
solo, duet og give publikum
muligheden for at synge
med. Imellem sangene fortælles små vidunderlige historier, finurlige anekdoter
om livet håbet og kærligheden.
Der er lagt op til en hyggelig
aftenkoncert hvor der synges
og tales om livsmod og livslyst.

De levende lys, den gode
kaffe og den dejlige kage vil
skabe rammerne for denne
hyggelige aften.
En time inden arrangementet
kan man ”checke ind”, finde
sin stol, se kirken og i det
hele taget ”finde sig til rette”.
I KulturCaféen kan der købes
kaffe, kage m.m. både før og
under koncerten .

Billetkøb via billetnet
Billetter kan købes
på Billetnet.dk. Prisen er
120 kr. + gebyr
Billetten udprintes hjemme
hos dig selv, tilsendes eller
afhentes på posthuset.
Billetkøb via billetkonto
Køb billetten via billetkonto: 5751 / 0713 866 148.
Overfør beløbet og billetten
ligger klar til afhentning en
time inden koncerten.
Husk navn og adresse.
Prisen er 120 kr. + 10 kr.
gebyr (uanset antal)
Du kan altid kontakte os for
nærmere information
på info@saralystkirken.dk
eller tlf. 66 140 140.

Multimusikeren Ronnie Olsen medvirker ved koncerten
kirkebladet . november/december

Velkommen til en rigtig
hyggelig aften!
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Årets julekoncert

Lene Siel kommer til
Aarhus med en musikalsk trio onsdag
den 14. december kl.
19.30. Saralystkirken, Kirke og Kulturcenter danner de
hyggelige rammer
omkring denne stemningsfulde julekoncert
Ved denne julekoncert
synger hun de kendte
danske julesange,
juleevergreens samt
gospelsange, som
bringer alle i godt
humør og i en dejlig
julestemning.
Lene Siel bliver akkompagneret af en trio, der består af
Elo Lindhardsen der udover
at være bassist også er kapelmester, på flygel Palle
Juul Hansen samt Morten
Øber på fløjte/saxofon
Hun går stille med dørene og
trækker ikke store ugebladsskandaleforsider hjem. Men
faktum er, at Lene Siel har
solgt over 1.000.000 cd'er, at
hun har optrådt 12 gange for
det danske kongehus, og at
store kunstnere både herhjemme og i udlandet har
ønsket at indspille med
8

Lene Siel kommer forbi og spiller julen ind

hende. Sådan noget buser
man ikke ud med i Nordjylland, hvor Lene kommer fra,
og derfor er det også svært
at få sangerinden til at fremhæve egne kvaliteter.
- Jeg er faktisk beæret over
at få lov til at arbejde med
andres materiale, lykkelig for
at få lov at fortolke fantastiske sange og give dem mit
eget præg. Og hvem siger i
grunden, at det kun er de
skabende kunstnere, der har
patent på at føle noget? Når
jeg først er begyndt at arbejde med en sang, lever jeg
mig ind i den og bearbejder

den med præcis de stemninger, den får mig i, forklarer
Lene Siel.
Der er alt mulig grund til at
forære sig selv eller hele
familien denne musikalske
pakke, for med julekoncerten
er grunden lagt til en festlig
og stemningsfuld jul.
Billetsalget foregår via
BILLETnet.dk eller på
tlf. 70 15 65 65 samt på
posthusene.
Prisen er 165 kr. + gebyr.
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Julen

Advent og jul byder på
mange unikke muligheder
til at slappe af, nyde fællesskabet eller lytte til god
musik. Sådan er det også i
Saralystkirken.
Første søndag i advent
byder på gospelgudstjeneste
Den første markering af den
forstående højtid sker den
27. november kl. 10.30 første søndag i advent. Vi
lægger ud ned at afholde en
særlig gospelgudstjeneste
hvor Peter Francis fra London deltager sammen med
gospelkorerne KOINONIA
og Great Joy. Børnegospelkoret deltager også
denne formiddag.
Vi skal både lytte til nogle
fede gospelnumre, synge
med på et par stykker, nyde
fællesskabet og kaffen og
ellers indstille os på, at adventen er ankommet.
Mellem Venner holder
julehygge
Tirsdag den 6. december kl.
14.00 inviterer ”Mellem Venner” alle seniorer til juleafslutning. Der er indlagt små
overraskelser, kaffe og kager og masser af julehygge.
Der betales et mindre beløb
kirkebladet . november/december

for kaffe og servering.
Hvis nogen har behov for
transport er der hjælp at
hente på tlf. 8748 0851
Julegospelkoncert
Onsdag den 7. december kl.
19.30 er der en julekoncert
med Gospelkoret KOINONIA.
Koncerten er afslutningen på
en super opstarts sæson og
dette bliver deres debutkoncert.
Koncertrepertoiret er bredt
sammensat, og der vil være
noget for enhver smag.
Numrene spænder vidt fra
swingende up-tempo numre,
nyere gospelsange og smukke ballader.
KOINONIA består af mere
end 40 sangere og er en del
af Musikskolen i Saralystkirken. Efter nytår åbner koret
igen for nye sangere og
musikere. Onsdag den 18.
januar er første øveaften og
her er alle fra 18 år og opefter velkommen til at møde
op og undersøge om gospelgengren er noget for dem.
Der venter publikum et brag
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Julen
af en julegospelkoncert. Efterfølgende kan der købes kaffe
m.m. i KulturCaféen der ligger
centralt placeret i Kirke- og
Kulturcentret
Entrè ved indgangen 50 kr.
Julefrokost i Kulturcafeen
Kom i julestemning med en
god frokost, julesange, leg og
underholdning. Torsdag den
8. december kl. 18.00 gentager KulturCaféen successen
og byder på en rigtig god
julefrokost. For 45 kr. bydes
der på sild, frikadeller og flere
af de andre velkendte lækkerier, som hører julemåneden
til. Med i prisen er ét glas
rødvin eller én sodavand.

Det bliver en gudstjeneste,
hvor alle kan deltage - uanset
alder. Der vil være flere små
indslag. Der vil være sang,
dans, sjove indslag og naturligvis serveres der et særligt
jule-kaffebord.
Der er gratis entré!

Juleafslutningskoncert i
Musikskolen
Mandag den 12. december kl.
19.30 afholder musikskolen
en "spil for hinanden aften".
Det er en aften hvor alle, som
er en del af musikskolen, har
mulighed for at komme og
spille for hinanden og tage
deres venner og familie med.
Det bliver en mulighed for at
Efter spisningen i hyggeligt
se de andre i musikskolen og
selskab vil der være sang og vise, hvad man kan.
musik samt forskellig under- Trænger du til lidt musikalsk
holdning for børn og voksne. hygge, musikalske udfoldelVi laver bl.a. vores eget mini- ser på forskellige niveauer, så
bankospil. De, som vil være
skal du være velkommen til
med i løjerne, bedes medbrin- denne aften.
ge en gave til 10-15 kr.
Der er gratis entré!
Bordbestilling på tlf. 8616
2425.
Julegudstjenesten
Lørdag den 24. december kl.
Live Fra Saralystkirken
15.00 er der julegudstjeneste
”Live fra Saralystkirken” er et for alle. Der vil være julesalnyt gudstjenestekoncept,
mer, festlig sang og musik, og
hvor alle generationer delta- John Lorenzen vil tale om
ger. Live fra Saralystkirken
juleevangeliet.
sætter denne gang særligt
En rigtig familiegudstjeneste
fokus på julen og inviterer til fyldt med atmosfære,
julefest, søndag den 11. de- forventing og glæde. Kom og
cember kl. 14.00.
vær med!
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Muligheder

Så er der lovsangsaften. I
den kommende tid indbydes alle til at deltage i en
særlig lovsangsaften. Første gang tirsdag den 1.
november kl. 19.30.

Det er en aften med rigtig
god plads til sang, fælleskab, opmuntring og tilbedelse i en skøn bladning.
Lovsangen vil være lidt
mere un-plugged end du
oplever til gudstjenesterne.
Så velkommen til en fed
lovsangsaften med masser
af lækker sang og musik.
Disse aftner begynder kl.
19.30 og slutter kl. 20.30
(ca)
Der er er planlagt tre aftner.
Tirsdag den 1. november
Torsdag den 1. december
Torsdag den 5. januar

Torsdag den 8. december kan menighedens ældste medlem, Karen Jørgensen,
fejre sin 95 års dag.
Karen, som blev født i 1916, er stadigt
en trofast gudstjenestedeltager.
Hun har med sin åndelige indsigt og
stærke tro været et forbillede og nærmest en moderskikkelse for mange. Vi
håber, at vi endnu et stykke tid må få
lov til at have Karen iblandt os.
Et stort og hjerteligt tillykke til Karen og
Guds velsignelse over dagen og fremtiden.
kirkebladet . november/december

Karen Jørgensen, her fotograferet sammen med Jørgen Møller
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Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
- et sted med mange muligheder

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Billeder fra forskellige gudstjenester i Saralystkirken

