SARALYSTKIRKEN
Kirke- og Kulturcenter

NYD ÅRET BLOMSTRE
- en intro til foråret

KIRKEBLADET
Marts - april

2018

HEPPEKOR ELLER
MARERIDTSKOR?
Forord
af John Lorenzen, Præst

Der er stor forskel på, om man har et
heppekor, der hjælper en på vej, eller
et mareridtskor, der nemt udhuler
motivationen og lysten til at gøre en
forskel og blive ved med at gøre en
forskel.
Vi er ikke alene. Vi er hinandens verden. Og
vores inderste længsel er at leve - fuldt ud.
Jeg tror, at vores eksistens har mening, og at
hver eneste skabning er en uvurderlig del af
et kæmpe hele. Jeg tror, at Gud er universets
puls - det mindste fnug, tidernes midte. Jeg
tror, at Gud er væren selv. Kilden til alt liv,
helhed og kærlighed. Jeg tror, at livet rækker
ud over døden. Og at alt er forbundet i en
uendelig kærlighedskraft. Jeg tror, at Himme
riget lever i os, igennem os og mellem os.

Jeg tror, at måden vi behandler hinanden
på, er det sandeste udtryk for vores dybeste
tro. Vores tro fordrer, at vi elsker ødselt, at
vi lever fuldt ud, og at vi baner vejen for, at
andre kan gøre det samme. For vores tro er
tillid. Vores tro er håbet om, at kærligheden
altid sætter sig igennem. Og på det, skal man
kende os. Kærligheden. Vi er ikke alene!
Så lad os række hånden til de andre, væk
fra os selv og vores tilstrækkelighed. Mod
hinanden og vores fælles virkelighed. Vil
du være med i et mareridtskor, eller vil du
være med i et heppekor, der støtter andre?
Gør andre gode? Og, hjælper dem til at blive
den bedste udgave af sig selv? Godt forår!

„Jeg tror, at Gud er universets puls - det mindste fnug, tidernes
midte. Jeg tror, at Gud er væren selv.“
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VOLLEY, LOVSANG,
INGENIØRJOB…
Interview med Jacob Muff
af Ole Bering
Fortæl lidt om din
baggrund
Jeg er født i Aalborg, men
vokset op i Thisted, der er
endestation for de toge, der
begiver sig ud på den vestlige
kyst. Jeg har haft en tryg opvækst præget af kirkegang i
Missionsforbundet og en fin

folkeskole. Der har altid været
en masse sport inde over mit
liv, og jeg har beskæftiget mig
med mange grene heraf. Især
badminton var en vinder for
mig, og jeg spillede det en
masse på talenthold. Mine
interesser skiftede dog, da jeg
oplevede volleyball på efter-
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skolen, og jeg har været grebet
af det siden. Min interesse for
sporten drev mig til at flytte
hjemmefra som 18-årig, da
jeg blev tilbudt optagelse på
et hold i rivende udvikling, i
Randers. Efter endt gymnasie
arbejdede jeg på en efterskole
uden for Randers, hvor jeg

kunne dyrke sporten, mens jeg
’modnede’ min personlighed,
og forsøgte at være rollemodel
for 60 elever. Jeg besluttede
mig for at tage studiet i Aalborg
herefter som forretningsin
geniør med speciale i processer
og innovation. I denne periode
tonede jeg ned for sporten for
at fokusere min energi mod
studiet, kirken - og Camilla
som jeg blev gift med i april
2014.
Hvordan har det været
at komme til Aarhus og
skifte kirke?
Helt ærligt, så har det været
hårdt at skifte bopæl og kirke.
Vi har haft, og har stadig, en
masse fantastiske relationer i
Aalborg vi er kede af, ikke at
have tæt på i hverdagen, men
vi er spændte på at stifte nye
venskaber her i byen. En stor
ændring for os er også, at gå
fra at være fuldtidsstuderende
til at være i fuldtidsarbejde,
men det giver noget stabilitet i
hverdagen, som vi skal vænne
os til at bruge fornuftigt.
Vi er begge meget glade for
den modtagelse vi har fået
fra første gang, vi satte foden
i kirken, så mange tak alle
sammen. Vores klare ambition
er, at blive mere aktive i 2018,
først igennem lovsang, og der-

med lære en masse at kende
gennem denne funktion. Vi
glæder os.
Hvorfor valgte du at
blive civilingeniør? Hvad
betyder dit arbejde for
dig, og hvad beskæftiger
du dig konkret med på
jobbet?
Jeg havde to karrieremuligheder i sigte, da jeg var færdig
med gymnasiet. Enten skulle
det være som skolelærer, eller
jeg ville være civilingeniør.
Min tid som volontør på efterskolen lærte mig, at jeg ikke
skulle være lærer af profession.
Selv om jeg elsker at omgås
unge, så har jeg svært ved at
abstrahere fra, når/hvis de ikke
følger med i timerne. Derfor
valgte jeg udfordringen med
ingeniørfaget, da det giver
nogle muligheder med ledelse,
hvilket er en passion jeg har.
Hvad udfordrer dig i
øjeblikket?
For tiden er jeg udfordret af,
at finde det rette niveau af
aktiviteter i min fritid. Mit
arbejde kræver mig omkring
45 timer om ugen inklusiv
kørsel, og jeg har engageret mig
i volleyball igen, hvor vi træner
tre gange om ugen med kamp
i weekenden, der som oftest
tager det meste af en dag ud
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af kalenderen. Herudover sidder jeg med i ledelsen for det
kirkenetværk Saralystkirken er
en del af, prøver på at deltage
i gudstjenesterne – og nårh
ja, jeg har en kone. Så det der
udfordrer mig mest for tiden
er, at finde den rette balance
i min fritid, og det kræver, at
jeg lægger nogle prioriteter
om i løbet af foråret.
Hvad gør dig glad?
Der er egentlig mange ting,
der gør mig glad; min kone
er jeg ufatteligt velsignet
med, jeg nyder mit arbejde
for det meste, og jeg synes
det er sjovt at være aktiv. Jeg
kan rigtig godt lide at flade
den ud på sofaen med Camilla
derhjemme, men hun synes til
tider, vi gør det for meget - det
forstår jeg ikke altid.
Hvad betyder lovsang
for dig?
Lovsang er rigtig stort for mig,
jeg er ikke altid god til at sætte
mig ned, folde hænderne og
bede, her bruger jeg lovsangen. Sætter den på anlægget
i hjemmet eller går og nynner
nogle tekster, der har betydning. Lovsangen er langt henad
vejen min primære kontakt til
mit åndelige liv.

PÅSKEMÅLTID EFTER EN
3500 ÅRIG TRADITION
Skærtorsdag markerer vi igen i år det helt særlige og historiske påskemåltid,
Seder. Det sker torsdag, den 29. marts kl. 17.30. Det er på mange måder en tro
kopi af det måltid Jesus og disciplene spiste sammen denne aften - eller så tæt
på som det nu kan blive.

Påske-seder er en sanselig oplevelse, hvor
deltagerne med alle fem sanser oplever, hvad
Jesus og disciplene foretog sig aftenen før
korsfæstelsen. De fejrede netop et påskemåltid
efter en tradition, som allerede dengang var
mellem 500 og 1000 år gammel. Jesus brugte
det traditionelle påskemåltid til at forklare
meningen med hændelserne fra Langfredag
til Påskemorgen. Det er i påskesederen vi
opdager, hvilken betydning Jesus lagde i det.
Seder er:
•

god mad og drikke

•

sjov og alvor for børn og voksne

•

lovsang og historiefortælling

•

gemmeleg og bitre urter

Gennem sjov og alvor, leg og lovsang, god
mad og historiefortælling indlever vi os i,
hvad påske er. Alle er velkommen til at være
med, så gå ikke glip af dette helt særlige
påskemåltid.
Festen koster 75 kr. for voksne og 35 kr. for
børn op til 12 år.
Af hensyn til planlægning er det nødvendigt
at tilmelde sig senest den 9. april. Send din
tilmelding til eh@saralystkirken.dk eller
skriv dig på listen i KulturCaféen.
Velkommen til denne særlige gudstjeneste,
hvor John Lorenzen taler.
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FOREDRAG OM SKAM
OG DENS PÅVIRKNING
De fleste kender følelsen, men den er
svær at få hold på og at tale om. Hvordan påvirker den os? Og hvad gør vi
ved den? Psykolog, skamforsker og
forfatter Krista Korsholm Bojesen
stiller skarpt på begrebet og forklarer,
hvorfor skammen fylder så meget for
os moderne mennesker. Det sker torsdag, den 12. april kl. 19.30.
I dag er det op til det enkelte menneske at
bestemme, hvad der er rigtigt og forkert.
Vores værdier er ikke længere kollektive, de
er blevet privatiseret. Mange oplever det som
en frihed, mens endnu flere føler sig skyldige
og skamfulde og dermed forkerte som mennesker. Omgivelserne er fyldt med idealer,
facader og krav om sundhed, udseende, uddannelse, effektivitet og personligt ansvar.
Det er umuligt at leve op til alle kravene,
og vi ender med at skamme os over ikke at
kunne leve op til det.

Skam er blevet glemt som ord, men dog en af
de mest fremtrædende følelser i samfundet.
Krista Korsholm kommer med et personligt
bud på, hvordan vi genkender og arbejder
med følelsen af skam. Hun giver konkrete
redskaber til at arbejde med vores værdier
og blik på os selv. Det handler om at trække
nåden ind. Det nådige blik er nemlig det
modsatte af at skamme nogen ud.
Foredraget koster 50 kr.
Inden foredraget kan der købes middag i
KulturCaféen for 35 kr. Bestil venligst bord
på kulturcafe@saralystkirken.dk eller tlf. 66
140 140.
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ÅRSMØDE OG ÅRSFEST
Også i år har vi afsat en lørdag til at fejre årsfest. Det sker lørdag, den 17.
marts. Det plejer at være en festlig og hyggelig dag, et højdepunkt i året.
Dagen begynder med årsmøde kl. 15.00.
Her ses der bl.a. tilbage på året der gik, med
beretninger og tilbageblik, og ikke mindst
sættes der fokus på det indeværende år og
fremtiden. På årsmødet vælges kirkens ledelse,
menighedsrådet. Her træffes afgørelser om
økonomien og mange af de tiltag, som vil
præge kirken i den kommende tid, vil blive
besluttet her.

former for underholdning, overraskelser og
hyggelige indslag. Det er en særdeles festlig
aften, der ryster folk sammen.

Menighedsrådet håber naturligvis på, at så
mange som muligt vil deltage og dermed også
kunne få medindflydelse på kirken og dens
fremtid. Hele familien kan være med denne
lørdag, da der er tilbud om underholdning
til børnene. Alle er velkomne på årsmødet!
Det er dog kun kirkens ”medlemmer,” som
har stemmeret.

Prisen for middag, kaffe og kage: 110 kr. for
voksne og 50 kr. for børn 4-12 år.

- 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.

Tilmelding og betaling til: eh@saralystkirken.
dk eller tlf. 23 93 90 60 – senest den 4. marts.
Tidspunkt:
Lørdag, den 17. marts kl. 15:00 - 22:00

Efter årsmødet fortsætter aftenen kl.18 med
en god middag, et glas vin, og forskellige
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SOMMERSTÆVNE 2018, UGE 30:

GENOPDAG DE GODE NYHEDER
Under denne overskrift er temaet slået an til endnu et fantastisk stævne på Efterskolen
Lindenborg ved Roskilde. Det
er en kærkommen anledning
til at komme ud på feltfod i
telt eller campingvogn, og
mødes med gamle venner
til kaffe eller grill. Man får
atter mulighed for at leje et
værelse, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Og naturligvis
vil der som sædvanligt være
masser af tilbud til teenagere,
børn og unge.
Hovedtaler ved sommerstævnet er ScotMcKnight, der bl.a.
er kendt for bogen ”Evangeliet
om kongen.” Som der står
om evangeliet i oplægget til
konferencen: ”Det er ikke bare

en gammel historie. Det er en
livsbekræftende fortælling
ind i alle menneskers liv.”
Ud over Scot McKnight vil
stævnet byde på et væld af
kompetente folk, som fra hver
deres vinkel og med hvert sit
kald vil inspirere med forkyndelse og undervisning,
som forhåbentligt bliver taget
med hjem og bliver til glæde i
hverdagen. Det er f.eks. navne
som Preben Kok (Skæld ud
på Gud), Tove Videbæk og
Klaus Laursen, der onsdag
aften vil dramatisere Markusevangeliet. Lisa Samuelsen
taler mandag aften. Hun er
evangelist med særligt hjerte
for udsatte kvinder i Asien.
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For mange er dagens højdepunkt lovsangen ved aftenmøderne. Her vil der være
tid til at tilbede og forberede
sig på at modtage god undervisning, lige som der også vil
være mulighed for forbøn.
Tilmeldingen åbner den 1.
april.

Billedet er fra konfirmationen forrige år

FESTGUDSTJENESTE
OG KONFIRMATION
Søndag, den 29. april kl. 10.30 er der konfirmation i Saralystkirken. Denne søndag afslutter årets konfirmandhold vinterens undervisningsforløb med et brag
af en gudstjeneste. Temaet for gudstjenesten er: Gud overrasker!

Temaet vil være den røde tråd gennem hele
festgudstjenesten, der byder på flere forskellige overraskelser. Konfirmanderne har
sammensat programmet og gudstjenesten
bærer et tydeligt præg af konfirmandernes
medvirken. Konfirmandundervisningen i
Saralystkirken lægger vægt på gode relationer,
sunde oplevelser og nutidig undervisning.
Forberedelse til konfirmationen varer i ca.
7 måneder, hvor konfirmanden lærer noget
om den kristne tro, det at være menneske,
kirke og kristendom.
Tro kan være en vanskelig størrelse. Man kan
ikke sætte tro på formler, så det handler ikke
om at tro nok. Tro handler også om tvivl. I
konfirmationen er det først og fremmest Gud,
der bekræfter at være med konfirmanden.
Konfirmanderne siger ja til at blive velsignet,
og til at Gud er en del af deres liv.

Årets konfirmandhold består af Albert Nørholm, Marius Nygaard, Laura Sommer, Marius
Nørholm. De deltager med et væld af kreative
indslag og små overraskelser.
I gudstjenesten medvirker flere af kirkens
musikere og sangere.
Konfirmandundervisningen i Saralystkirken
lægger vægt på gode relationer, sunde oplevelser og nutidig undervisning.
Efter gudstjenesten er alle gudstjenestedel
tagere inviteret til reception i KulturCaféen.
Kom og vær med til en yderst festlig gudstjeneste.

13 // Festgudstjeneste og konfirmation

AFRIKANSK MENIGHED
Saralystkirken har modtaget
en henvendelse fra Inter
national Harvest Christian
Center, en afrikansk menighed i Aarhus.
De ønsker fra april måned at
leje sig ind i Saralystkirken,
fredag fra kl. 18-22 samt
søndag fra kl. 14-18. Fredag

aften benytter de lokalerne til
bibelundervisning og musik
øvelser, søndag eftermiddag
holder de gudstjeneste.
Vi glæder os over at kunne
hjælpe en international
menighed med at få tag
over hovedet, og at lokalerne
udlejes et tidsrum, hvor de

ellers sjældent ville være i
brug.
Menigheden består af flere
nationaliteter, og præsten
hedder Frank Appiah. Ved
siden af funktionen som
præst, arbejder han som pædagogmedhjælper og mentor
for unge.

DRØM OG VIRKELIGHED
Det er som bekendt stadig sådan; at drømme koster ingenting. Det er en gratis omgang
at drømme om noget, tale om
det vi godt kunne tænke os
at se, blive til virkelighed. Vil
vi gøre noget med drømmen,
så koster det noget. Virkeligheden koster penge. Sådan
er det bare – ærgerligt nok.
I Saralystkirken drømmer
vi om at gøre en positiv forskel for mennesker i Aarhus.
Vi drømmer om at være en
generationskirke med flere
forskellige tilbud, til flere
forskellige generationer. Vi

drømmer om at videreformidle den kristne tro på en
ærlig og forståelig måde, så
både ubevidste troende og
bevidste troende, oplever det
nærværende, forståeligt og
som et fundament i en hektisk
hverdag. Et fundament der
holder til de storme, og de
mange tsunamier, livet byder
os; men som også holder den
dag døden kommer ubehageligt tæt på.
Alt dette koster penge at udleve og gennemføre.
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Regnskabet for 2017 viser,
at mange var villige til at
investere i dette, og derfor
kom vi ud af året med et lille
overskud på ca. 12.000 kr. Det
er meget glædeligt!
Nu har vi taget fat på et nyt
år. Også i år drømmer vi, og vi
vil ikke nøjes med at drømme
– vi vil så gerne se drømmen
blive til virkelighed. Tak for
dine bidrag i året der gik! De
gjorde en forskel! Tak også
for dine bidrag i året, vi er i
gang med.
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