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DEN UGENTLIGE
FAMILIEFEST
Kort intro
- af John Lorenzen, Præst
Når jeg inviteres til familiefest glæder jeg mig – som oftest! Jeg skal være
sammen med en stor del af familien,
som jeg ellers ikke ser. Vi har jo en del
til fælles. Vi har et fælles geografisk
tilhørsforhold, nogle fælles bedsteforældre og fætre og kusiner, nogle fælles
barndomsferieminder osv. Vi er i det
hele taget fælles om en stor del af vores livsbaggrund. Det er selvfølgelig
også lidt specielt at være til sådan en
familiefest, da vi ikke er en del af hinandens daglige liv.
Sådan kan vi måske også tænke om gudstjenesten. Der kan være stor forskel på dem der
deltager i en gudstjeneste i Saralystkirken,
og du kan måske tænke: ”Hvorfor skulle jeg
deltage i gudstjenesten? Er det ikke ligegyldigt om jeg kommer eller ej”?

Jeg vil gerne udfordre dig til at tænke på
gudstjenesten som en familiefest. Vi er meget forskellige – os der er i familie, og sådan
er det også i gudstjenesten. Vi har forskellige
behov, er forskellige steder i livet, oplever
det samme, men opfatter det forskelligt. For
nogle er musikken det vigtigste, for andre
talen, andre igen synes fællesskabet er den
vigtigste årsag til at deltage i ”familiefesten”
om søndagen. Sådan er det, og det er godt!
Her mødes alle aldre for i fællesskab at lovsynge Gud, bede til ham og lytte til hans ord.
Uanset hvad dine præferencer er, hvad du
særligt vægtlægger, og hvor du især finder
din inspiration, vil jeg gerne invitere dig til
at deltage i festen på søndag. Du er vigtig og
gør en forskel – blot ved din tilstedeværelse.
Velkommen til den ugentlige familiefest!

John Lorenzen
„Vi har forskellige behov, er forskellige steder i livet, oplever det samme, men opfatter det forskelligt. For nogle er musikken det vigtigste,
for andre talen, andre igen synes fællesskabet er den vigtigste årsag
til at deltage i ”familiefesten“.
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TO HELT „NYE“

ANSIGTER
Ved årsmødet i marts
fik menighedsrådet to
nye medlemmer. De har
været i gang nogle måneder, og i den forbindelse har vi stillet dem et
par spørgsmål om deres
drøm og deres baggrund.
En nærværende kirke for
familier med børn
Jeg hedder Charlotte Kjær
Petersen, er 34 år, gift med
Ole og mor til Jonas på 6 år
og Noah på 8 år.
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Jeg er uddannet By-og
landskabsarkitekt fra Arkitektskolen Aarhus tilbage
i 2006, og arbejder nu hos
’Center for Byudvikling og
Mobilitet’ i Aarhus Kommune. Min baggrund er
den, at jeg er opvokset i en
kristen familie i Fredericia,
hvor den lokale folkekirke og
KFUM&KFUK var det kirkelige tilknytningssted. I 1998
begyndte jeg på Det Kristne
Gymnasium i Ringkøbing. Et
valg som blev meget vigtigt
for mig. Dels mødte jeg min
kommende mand, og dels

blev det afgørende ift. min
egen personlige kristne tro.
Ole og jeg købte i 2009 en
byggegrund af Aarhus Kommune, og byggede nyt hus
samtidig med at Saralystkirken blev opført. Vores grund
og Saralystkirkens grund var
en del af samme udstykning,
men vi vidste ikke på købstidspunktet, at der ville blive
bygget en ny kirke i vores
baghave og da slet ikke, at
det ville blive vores kommende kirke. Men sådan
gik det af lidt ‘tilfældige’ år-

sager, og vi er nu kommet i
kirken gennem de seneste 3
år, hvilket vi er rigtig glade
for alle fire. Vi har altid følt
os meget velkomne i kirken,
og hurtigt var vi enige om,
at vi hører til i menigheden
der, og bliver udrustet af at
komme i Saralystkirken.
Jeg valgte at stille op til
menighedsrådet for at være
med til at styrke og bygge
videre på alt det gode, som
allerede er til stede i kirken,
men også være med til at
udfordre og udvikle kirken.
Jeg er særligt optaget af børnefamilierne og det yngre
segment, og vil arbejde for,
at det fortsat er en god, attraktiv og nærværende kirke
for familier med børn. Derudover er jeg også meget
optaget af, hvordan vi er en
attraktiv kirke i lokalmiljøet
og i Aarhus Syd. Fordi vi bor
nabo til kirken, har jeg også
en fornemmelse af, hvad
folk i dette område søger,
og hvordan vi som Kirke- og
Kulturcenter kan række ud
til denne bydel.
Kirkens styrke er et varmt
menneskeligt fællesskab
Jeg hedder Erik Roj Larsen,
er 58 år og gift med Karen.
Vi har to voksne børn, som

er fløjet fra reden. Jeg arbejder som overlæge i psykiatri
med patientbehandling på
psykiatrisk hospital i Risskov, som deltidsforsker og
som klinisk lektor på universitetet. Dette arbejde har givet mig en forståelse for, at
alle mennesker har brug for
et sted at høre til og et sted
at blive accepteret.
I min barndom drev min far
en købmandsbutik og min
mor var sælger. Jeg var fra en
tidlig alder bydreng. Senere
var jeg i en årrække spejder,
og da jeg læste til læge var
jeg leder i Kristeligt Forbund
for Studerende i Odense.
Som medlem af menighedsrådet vil jeg gerne arbejde på
det fundament, der allerede
er lagt. At troen hos den
enkelte må være virksom i
handling. At åbenheden og
hjælpsomheden udadtil,
går hånd i hånd med en god
forkyndelse og oplæring i at
leve som kristne.
Det er mit indtryk, at mange danskere ikke har noget
nært forhold til kirken. Men
derfor kan de godt være optaget af det religiøse og åndelige, og jeg ser det som en
vigtig opgave for kirken at
gå i dialog med mennesker,

som tænker over religiøse
spørgsmål. Noget af det sværeste i Danmark er, at mange
danskere er opdraget i en
kristen tradition, men aldrig
er blevet udfordret radikalt
til at forholde sig til Kristus.
Det er også en udfordring for
kirken, at skulle være indstillet på at ændre traditioner og vante måder at gøre
tingene på, for at komme i
dialog. Samtidig med at der
holdes fast i trosindholdet.
At Jesus Kristus er sendt til
jorden for at frelse os mennesker, for at vi allerede nu
skal leve et rigt liv. Vi kan
som mennesker være forskellige, hvad angår ressourcer, men uanset baggrund
har alle noget værdifuldt at
bidrage med. Kirkens styrke
er, at der her kan opbygges
et varmt, menneskeligt fælleskab på trods af forskellighed, idet vi alle er fælles
om at være i en relation til
Kristus.

To „nye“ ansigter
- af Ole Bering

// Interview - To helt „nye“ ansigter
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PIV-HYGGELIG

KIRKELEJR
Hvert år tager Saralystkirken
på kirkelejr. Det er en weekend,
hvor du kan lære flere i kirken
at kende, hænge ud med andre,
få god undervisning og blive en
større del af det hele.
Lejren afholdes den 11.-13. september på Lyngsbolejren ved Fredericia,
en skøn lejrbygning lige ned til Lillebælt. Her mødes alle generationer!
Der er sovesale for dem der ønsker
det, og familierum for dem der ønsker det. Overskriften for Kirkelejren 2015 er: ”Troens grundvold”. En
weekend, hvor der sættes fokus på
noget af det fundamentale ved den
kristne tro, nemlig korset, hvad der

skete der, og hvorfor det er vigtigt
også i 2015. Anderes Ova deltager
hele lørdagen, og vil bidrage med
undervisning om emnet. Anders er
en dygtig og anerkendt bibellærer,
forfatter og præst gennem mange år.
Hans undervisning om vores identitet i Kristus har været livsforvandlende for mange mennesker gennem
de sidste tre årtier. Han har skrevet
flere bøger om emnet gennem sin tid
som Højskolelærer. Han er desuden
kunstmaler. Anders Ova er født i
Telemark i Norge, men taler meget
forståeligt dansk.
Kirkens egne kræfter medvirker også,
så glæd dig til en fantastisk weekend!

Info:
Lyngsbolejren ved Fredericia | den 11.-13. september
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KIRKEN OG

FAMILIEN
Saralystkirken
sætter
fokus på familierne! Det
gøres i gudstjenesterne,
BørneKirken, og ved at
støtte forældrene i deres
vigtige opgave på hjemmefronten omkring bl.a.
trosoplæring.
Spaghettigudstjenesten er
en kort gudstjeneste på
børnenes præmisser, en
hverdag sidst på eftermiddagen, og der afsluttes med
fællesspisning. I spaghettigudstjenesten bliver der
lagt vægt på at skabe en helhed af musik, ord og billeder,
hvor leg og fortælling indgår
som naturlige elementer.
Gudstjenesterne er bygget
op omkring en fortælling fra

Bibelen i børnehøjde, en leg
eller et lille optrin og et par
kortere sange.
Det har vist sig, at mange
børnefamilier med en travl
hverdag synes, at gudstjeneste og fællesspisning er
en god kombination. Gudstjenesten er tilrettelagt for
de mindste, deres søskende
og voksne, og efterfølgende
skal man ikke hjem og lave
aftensmad, da alle er inviteret til middag og hygge i
KulturCaféen. Der serveres
ikke altid spaghetti, men altid noget godt!
Spaghettigudstjenesten er
Saralystkirkens nye tilbud

til børnefamilier, bedsteforældre og børnebørn eller
børnene. Det endelige tidspunkt er ikke fastlagt endnu, men starter første uge i
september, og kører derefter
én gang hver måned.
Ved at lægge gudstjenesterne i ”ulvetimen” er håbet, at
et ofte stresset tidspunkt på
dagen kan blive forvandlet
til en god fælles oplevelse
for hele familien med gudstjeneste og fællesspisning
sammen med andre børnefamilier. Hele arrangementet
slutter ca. kl 19.00. Følg med
på hjemmesiden, www.saralystkirken.dk for at se dato
og tidspunkt.

// Tilbud - Kirken og familien
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EN DAME MED

VISIONER
Læge Vibeke Møller, 70
år, er nok verdens mest
aktive pensionist. Hun
er i fuld vigør med det
hun brænder for inden
for psykoterapi og sjælesorg. Hun er leder af psykoterapeutskolen IPSICC
i Kolding, og rejser ofte
til udlandet for at undervise.
Vibeke havde en opvækst i
en ”dysfunktionel familie”.
-Min mor havde to børn med
sin mand, men blev forelsket
i sin fætter. Hun blev gravid
og fik mig, hvorefter hendes

10

mand smed hende ud. Siden
blev min mor skilt og giftede
sig med min far.
Hvordan var du i skolen?
-Okay! Men jeg lavede meget
ballade, indtil det i 2. mellem gik op for mig, at jeg var
nødt til at sætte mig nogle
mål. Jeg tog skeen i den anden hånd, for jeg stilede efter at blive lærer eller læge.
Herefter blev jeg en meget
”dydig” pige i klassen. Til
gengæld brød jeg mig ikke
om systemet i gymnasiet,
hvor man dengang skulle stå

skoleret. Efter studentereksamen begyndte Vibeke på
medicinstudiet på samme
hold som en vis Knud Aage.
De blev kærester og forlovede.
-Der var én, som syntes, at
vi skulle giftes, og så gik
jeg faktisk hen og friede til
Knud Aage, der var lige ved
at falde ned af stolen. Men
han sagde ja, og vi har guldbryllup til næste år.
Det unge par flyttede til Sverige, hvor de fik job. Det var

også her, de adopterede deres to første børn, en dreng
og en pige fra et børnehjem
i Indien. I 1985 fik parret
deres 3. adoptivbarn.
Hjemvendt til Danmark med
de små børn var Vibeke de
første måneder dagplejemor. Det var absolut ikke
hendes kop te, og hun kom
siden i gang med undervisning på Sygeplejeskolen og
Fysioterapeutskolen. Siden
har undervisning fyldt meget i Vibekes tilværelse.
Hvordan opstod interessen for psykoterapi?
-Gennem en konference
blev jeg opmærksom på det
store problem, der er for de
mennesker, der har oplevet
seksuelle overgreb. Og da
en person henvendte sig direkte til mig for at få hjælp,
begyndte jeg at sætte mig
grundigt ind i området. Gud
kaldte mig til at engagere
mig i det på fuld tid.

I 1991 grundlagde Vibeke
foreningen KRIS, og i 1993
startede hun så skolen i Kolding. Her kan folk fra Danmark og udlandet tage en
certificeret psykoterapeutuddannelse over 4 år.
Ud over at drive skolen i
Kolding, bliver det til undervisning i Schweiz, Ægypten,
Indien og Myanmar for den
særdeles aktive og idérige
pensionist.
Vibeke Møller blev personlig
troende på en ungdomslejr i
1962, og har aldrig fortrudt
sit valg. Hendes yndlingsbibelvers er Esajas 43.2, hvor
der bl.a. står: ”Går du gennem vande, er jeg med dig,
gennem floder skyller de
ikke sammen over dig …”
-For på trods af, at omstændighederne kan være vanvittige og uigennemskuelige,
og ting kan gøre ondt, så er
Gud der med bevarelse og
beskyttelse.

Har du drømme og visioner for fremtiden i kirken?
-Ja! Jeg ser et stort behov
for, at de lidt ældre kvinder
tager sig af de yngre kvinder,
som står midt i livets udfordringer. Jeg kunne tænke
mig at starte en gruppe til
efteråret, der skal mødes en
gang om måneden ud over
den personlige sjælesorg.
Der kan sættes fokus på
studium, det åndelige liv, og
hvad der skal til for at få livet
som kristen til at fungere. Vi
må bygge bro mellem generationerne.

For nærmere interesse:
www.ipsicc.org

Vibeke Møller
Jeg ser et stort behov for, at de lidt ældre kvinder tager sig af de yngre kvinder, som står midt i
livets udfordringer. Jeg kunne tænke mig at starte en gruppe til efteråret, der skal mødes en gang
om måneden ud over den personlige sjælesorg.

// Interview - En dame med visioner
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SOMMERLIGHT

GUDSTJENESTE
Det betyder også, at kirken skruer ned for blusset i juli måned, men der
er stadig gudstjeneste
om søndagen.
Gudstjenesten er forkortet,
og flyttet til kl. 16.30-17.15
ca. Efterfølgende er der hygge ved grillen i haven. Skulle
vejret være dårligt, spises
der i Caféen. Det er muligt

at købe grillpølser, kartoffelsalat og sodavand. Du er naturligvis også velkommen til
at medbringe eget grillkød.
Medbring gerne lidt salat til
et fælles salatbord. Der er
gode muligheder for leg og
underholdning for børnene,
f.eks. boldbane og stor legeplads med bl.a. svævebane

og sandkasse. Velkommen
til Sommerlight gudstjenesterne:

Søndag, den:
5., 12. og 26. juli, samt 2. og
9. august.

SØNDAGSTUR MED

GRILL OG HYGGE
Tag med på en hyggelig
søndagsudflugt den 23.
august 13.00.
Turen går til Tremhøjvej 45,
Horsens.. Her bor Dorthe
Suell på et skønt landsted,
der grænser op til skov og
marker. Kl. 13.00 er grillen
klar – medbring mad til dig
selv.

Kagen til eftermiddagskaffen skal du ikke tænke på.
Efter maden er der mulighed
for at slappe af eller tage på
vandreture i området, som
byder på ”bjergbestigning”
til gravhøjen Tremhøj, udsigtstur med udsigt over
Horsens Fjord eller skov- og
bæktur i dansk urskov!

Børnene kan hoppe på trampolin, gynge, spille fodbold
og hvad vi ellers kan finde
på.

Tilmelding:
ds@saralystfonden.dk eller tlf.
2144 9686 senest den 19/8.

// Muligheder - Sommerlight gudstjeneste
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Kirkekurset er for dig som:
... er ny i kirken
... vil vide mere om kirkens vision
... vil vide mere om livet i kirken
... ønsker svar på spørgsmål om kirken
... overvejer at blive medlem

Mads Remme

Heidi og Palle Byg

Elise

NYE ANSIGTER OG
SÆRLIGE MÆRKEDAGE
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.
Vil du gerne vide mere om Saralystkirken,
Kirke– og Kulturcenter, arbejdet, visionen,
historien og teologien, så er du velkommen
til at deltage i næste Kirkekursus, torsdag,
den 27. august kl. 19.30.
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!

Der er følgende særlige mærkedage i
den kommende tid:
Mary Lund - 70 år . . . . . . . . . . . . . . . den 7/7
Jonna Berle - 60 år . . . . . . . . . . . .  den 12/7
Vibeke Møller - 70 år . . . . . . . . . . . . den 6/8
Hans Jørgen Christensen - 70 år den 18/8
Erik Brøtker - 85 år . . . . . . . . . . . . den 28/8
I anledning af Vibeke Møllers 70års fødselsdag, vil der være åbent hus på Rådyrvej 28,
Søften fra kl. 14–17. Tilmelding på: vibeke
moeller@webspeed.dk eller tlf. 2989 1431.
Amina Balole og Mirereko Bania kan fejre
sølvbryllup den 30. juli.
Siri og John Lorenzen kan fejre sølvbryllup
og inviterer til sølvbryllupsfest, fredag den
7. august fra kl. 16.00 i Saralystkirken. Alle
er velkomne! Se opslag i kirken.

Tilmelding til kirkekurset
info@saralystkirken.dk eller tlf. 66 140 140.

Birthe og Erik Brøtker kan fejre diamantbryllup den 27. august.
Tanja Mattrup og Carsten Danielsen vies lørdag den 22. august kl. 14.00. Efterfølgende
reception.

// Oplevelse - Søndagstur med grill og hygge
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NYE OG IMØDEKOMMENDE

GUDSTJENESTER

