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FOKUS PÅ PINSEN
Kort intro
- af John Lorenzen, Præst

Foråret byder på adskillige muligheder for at nyde nogle af mange ekstra
fridage denne årstid indeholder. En af
disse er pinsedagene. Kirkeårets sidste
store højtid der følger efter jul og påske. Nok den mest oversete.
Jeg tror, at det er udbredt, at mange ikke
kender ret meget til pinsedagens dybere
indhold. Vi har ikke så mange folkelige traditioner koblet til pinsen. Pinsedags indhold
er langt sværere at forholde sig til, end de
andre store højtider. Jesu fødsel, død og opstandelse, det er meget lettere at forholde
sig til, end Helligåndens komme. At pinse
er så vanskelig at få tag på, kan nok skyldes
at det er svært helt at forstå det der med
Helligånden.
Hvad betyder det egentlig? Pinsedag er fejringen af Helligåndens komme, Ånden fra
Gud, der kom til de første kristne, gav dem
kraft, mod og glødende overskud. Denne dag

tog kirken det første skridt til at blive en
vdensomspændende bevægelse. Helligånden
kommer ikke som et overjordisk mirakel, der
med et pust fjerner al tvivl, og opgraderer
mennesker til en version 2 udgave hvor alt
bare er enkelt og ligetil. Bibelen beskriver
Helligånden som tolk, som gør det muligt
for mennesker at høre og forstå Jesu ord.
En kraft der sætter noget nyt i gang, som vi
ser at de første kristne personligt erfarede,
dengang Helligånden første gang viste sig
for dem. Men hvad er Helligånd? Hvordan
forklare det? Bliver det ikke meget hurtigt til
indforstået snak for en meget snæver kreds?
Hvad betyder det for dig og mig? Hvad betyder det i mit eget personlige liv?
Dette vil vi gerne sætte fokus på ved gudstjenesterne fra og med pinsedag, 24. maj,
og gudstjenesterne i juni måned. Når Saralystkirken fejrer pinse, fejrer vi Helligåndens
tilstedeværelse i dag.

John Lorenzen
„Pinsedag er fejringen af Helligåndens komme, Ånden fra Gud,
der kom til de første kristne, gav dem kraft, mod og glødende
overskud. “
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RUGBRØD OG

BOUILLON
Niels Peter Gubi leder tit
lovsangen i Saralystkirken med en smittende
begejstring. Den 24-årige
teologistuderende har været med til at starte UngKirke, og vil gerne dele Bibelens indhold med andre.
Han er vokset op i Christiansfeld i Sønderjylland.
Det er dér jeg har hjemme,
siger Niels Peter. Det vigtige
for mig er først og fremmest
Brødremenigheden, hvor jeg
har været med fra jeg var lil-
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le. Selv om der selvfølgelig
er et par ting, hvor jeg som
teenager har tænkt: hvorfor
nu det? Vender jeg gerne tilbage til grundlaget jeg har
fået dér. Det er en forståelse
af kristendom og en måde at
tænke kirke på, som naturligvis præger mig. Og så er
der tanken om, at jeg er en
frelst synder. Derfor kan jeg
gå ud i verden med løftet blik
og sige: Kom an, jeg har ikke
noget at skamme mig over!
Niels Peter er vokset op i en
kristen familie med fokus på

nåden og korset, men samtidig også en familie, hvor
der har været forståelse for,
at der er mange forskellige
måder at være troende på.
Familien kunne både gå til
møder i Pinsekirken, men
også til en højskoleformiddag med en liberal præst.
Hvad har ellers præget
din barndom? Min barndom har været god, men
også hård. Vi har været nogle svære ting igennem i min
familie, men det har også

bevirket, at vi er rykket tættere sammen. Min bror, der
er 7 år ældre end mig, har
været en stor støtte for mig.
Som barn har jeg også oplevet meget mobning. Det har
bevirket, at jeg har kæmpet
med et selvbillede, som ikke
altid er helt godt. Men jeg
har taget problematikken
op og virkelig arbejdet med
det - og gør det stadig. Jeg
vil bevidst lytte til, hvem
Gud siger jeg er, og lytte til
det kald, som han har givet
mig.
Venner er først noget jeg har
fået i en sen alder, siger Niels
Peter. Det er godt at have tillid til, at de er sammen med
mig, fordi de holder af mig,
og at jeg også gør noget ind
i deres liv. Det er en vekselvirkning.
Niels Peter gik et år på efterskolen Kildevæld i Kolding.
Det var ikke noget let år
for ham, men det vigtigste
der skete for ham var, at
han her gav sit liv til Jesus.
10. klasse tilbragte han på
Grejsdalens Efterskole, hvor
han for alvor oplevede at få
venskaber, der holder. Niels
Peter gik herefter på HTX
i Haderslev. Han havde en

drøm om at blive ingeniør,
fordi matematik og konkret
tænkning tiltalte ham. Men
da han fik en lærer han ikke
kunne med, opgav han planen. I stedet begyndte tankerne om at læse teologi lige
så stille at dukke op. Jeg følte, at det var det, jeg skulle,
og det blev bekræftet mange
gange, ikke mindst under et
halvt års bibelskoleophold i
Tyskland. Jeg skulle undervise i Bibelen og formidle
det. Niels Peter der nu læser teologi på 4. år, føler intet dilemma ved at have en
personlig tro på studiet.
Jeg tror, at vi må kæmpe
med spørgsmålene og ikke
bare tage et ja for et ja eller
et nej for et nej. Vi må belyse problematikkerne når de
dukker op, og så lægge det
ned og lade det hvile. Niels
Peter er i øjeblikket optaget
af sin bachelor. Den bliver en
undersøgelse af visdommen
i Jakobs brev. Niels Peters
tese er, at visdommen fra
Gud kan løse de trængsler,
som den kristne står med i
denne verden.
Hvorfor er du aktiv i kirken? Det har altid været
naturligt i den tradition jeg

kommer fra, at gå ind og
tage ansvar og hjælpe med
i kirken, i små som i større
opgaver.
Hvor ser du dig selv på
længere sigt? Jeg kunne
sagtens se mig selv ét eller
andet sted i Missionsforbundet. Men jeg har også en
drøm om at komme til at forske, måske skrive en PHD.
Jeg har et kald til at forkynde Bibelen, at ”tygge” rugbrødet igennem, og komme
spiselige boullionterninger
ned i suppen, så andre får
en aha-oplevelse af Bibelen.
Det er denne glæde og begejstring for indholdet i Bibelen, jeg gerne i fremtiden vil
formidle til mennesker.
Ud over begejstringen for
lovsang betyder musik i det
hele taget meget for Niels
Peter:
Jeg er vokset op i en ”musikgal” familie, og jeg har altid
en sang på hjernen eller et
stykke musik på anlægget.

Rugbrød og bouillon
- af Ole Bering

// Interview - Rugbrød og bouillon
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SARALYSTKIRKEN HAR FÅET
SOMMERFEST OG
SKT. HANS BÅL
Tirsdag, den 23. juni kl. 18.00 håber vi på tørvejr og solskin, da tiden igen er inde til at holde sommerfest og Skt. Hans fest, med dertil hørende spisning og det traditionsrige Skt. Hans bål på kirkens
dejlige, rummelige grund.
Vi håber på igen i år at kunne samle et pænt stykke over 100 folk til denne
åbne, folkelige begivenhed. Alle er hjertelig velkommen!
Der vil blive god mulighed for børn og barnlige sjæle til hygge, lege, boldspil
såsom fodbold, volleyball m.m., og så begynder aftenen naturligvis med det,
som vi danskere er så gode til, når vi skal rystes sammen: at tage for os af
retterne!
Der bliver stort salatbord, en pølse og en kotelet, samt et glas vin eller sodavand for blot 60 kroner for voksne, og børn under 12 år halv pris. Det er
også muligt at medbringe sit eget kød til grillen! Når skyggerne er ved at blive
lange tændes bålet, og vi synger Midsommervisen samt andre kendte danske
sange. Der vil også i år være en båltaler med noget på hjertet! Og mon ikke
det bliver muligt at riste snobrød, når bålet er ved at brænde ned?

MOBILEPAY

Det skal være nemt at
give en gave til Saralystkirken, og derfor har kirken oprettet MobilePay.
Det betyder at alle, via deres mobiltelefon, kan give
en gave til kirken.
Når du har hentet MobilePay
app’en og linket den til din
egen bankkonto (i hvilken
som helst bank) vælger du,
som donationsgiver, dette
telefonnummer: 2393 9060
– Saralystkirken, MobilePay.
Alle kan benytte muligheden, husk at skrive dit navn
+ 8A i meddelelsen, hvis du
ønsker fradrag for gaven.
Det er jo nemt - prøv det!
Enhver kan nu - hvis man er
i besiddelse af en smartpho-

ne og henter MobilePay
app’en - give et bidrag over
telefonen.
Kom godt i gang. Det er
nemt at komme i gang med
MobilePay. Når du har downloadet app’en og registreret
dig, skal du kun bruge din
personlige kode og modtagers mobilnummer for at
sende penge. Hent MobilePay i App Store, Google Play
eller Windows Store.
MobilePay giver dig samme
forbrugerbeskyttelse, som
du har ved brug af dine betalingskort. App’en er beskyttet med en firecifret personlig kode. Dine oplysninger
opbevares sikkert – på sam-

me måde som i mobilbank,
og når du sender penge,
får både du og modtageren
straks en kvittering, der
bekræfter overførslen. Har
du en Danske Bank konto
overføres beløbet med det
samme. Bruger du en anden
bank, sker overførslen typisk næste dag.
Jeg har et spørgsmål. Du
er velkommen til at kontakte Else Hagsteen på tlf.
2972 6920 eller eh@saralystkirken.dk. Du kan også kontakte Danske Bank, Support
Direkte på tlf. 7010 5501,
hvis du har spørgsmål om
MobilePay. Det vil fortsat
være muligt at give en gave
med fysiske penge i kirken.

Tilmelding:
kulturcafé@saralystkirken.dk eller på tlf. 61 67 28 00
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// Mulighed - Sommerfest og mobilepay
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sætte, også når jeg stopper.

JESPER HAR FÅET

NYT JOB

Gennem de sidste fem år
har cand. theol. Jesper Olin
Olsen, være central i opbygningen af den nye kirke på
Saralyst Allé. Han har været
ansat som ungdomspræst i
4 ½ år. Søndag, den 28. juni
takker vi Jesper for den
store indsats, og han taler
ved gudstjenesten denne
formiddag.
Jesper, når du ser tilbage,
hvordan vil du beskrive
forskellen fra dengang
du startede og til nu? Da
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jeg begyndte, var der ikke så
mange i kirken. Det har ændret sig i løbet af de seneste
fem år, hvor der er kommet
rigtig mange nye. De har beriget fællesskabet, og flere er
i dag meget engageret i kirkens aktiviteter.
Hvad har været din største glæde? Det er en stor
glæde at se, hvordan børneog ungdomsarbejdet udvikler sig i kirken. Der var
ikke mange børn eller unge
i kirken for få år tilbage, ja,

børne- og ungdomsarbejdet
eksisterede nærmest ikke.
Det er ikke tilfældet i dag,
hvor der er flere forskellige
tilbud, og dette arbejde fortsætter med at blomstre.
Hvordan kan arbejdet
forsætte, når du stopper?
I dag er der mange studerende i kirken, og mange af dem
er med til at lede arbejdet.
Disse ledere er yderst kompetente og gør et flot stykke
arbejde, og jeg har stor tiltro
til, at de er i stand til at fort-

Hvad skal du arbejde med
nu? Jeg fortsætter mit job
hos Blå Kors, hvor jeg allerede i dag er ansat på et
værested i Aarhus. Min ansættelse der løb oprindeligt
indtil sommeren 2015, men
her har jeg både fået flere timer og forlænget min aftale
med Blå Kors. Jeg er taknemlig for, at dette kunne
lade sig gøre. Jeg oplever
at Gud kalder mig i denne
retning.
Hvordan kan du fornemme at Gud kalder dig til
dette? Når nogen for to år
siden spurgte til mine fremtidsplaner, ville jeg nok have
svaret, at jeg skulle være en
præst, og bruge en del tid på
at rejse rundt og forkynde.

Efter at jeg blev teolog, fornemmede jeg, Gud kaldte
mig til at være noget for
dem, som endnu ikke kender ham. Dette kald førte
mig efterhånden til værestedet, hvor jeg nu arbejder.
Jeg begyndte som frivillig,
og fik tilbudt et job. Selvom
det ofte er et udfordrende
job, oplever jeg en stor glæde
og mening med jobbet. Det
handler grundlæggende om
at tjene og hjælpe mennesker.
Så selvom jeg stopper som
ungdomspræst, har jeg nok
aldrig følt mig mere som
præst, end på værestedet.
Her får jeg gentagne gange
mulighed for både at vise
og fortælle mennesker om
Guds kærlighed. Det gør
bare en positiv forskel i

menneskers liv, og det er en
velsignelse at være en del af
denne proces.
Hvad er din drøm for
fremtiden? Da jeg var
teenager, drømte jeg om, at
jeg som voksen skulle tjene
Gud, og være med til at gøre
en forskel i menneskers liv.
Denne drøm er faktisk blevet
realiseret. Det er jeg taknemlig for. I fremtiden håber jeg,
at jeg må få lov til at gøre
noget lignende, enten i eller
uden for Danmarks grænser.
Vil vi forsat kunne hilse
på dig i Saralystkirken
efter at du er stoppet
som ungdomspræst? Ja,
selvom jeg stopper som
ungdomspræst, vil I fortsat
kunne støde på mig ovre i
Saralystkirken.

Jesper Olin Olsen
„Da jeg var teenager, drømte jeg om, at jeg som voksen
skulle tjene Gud, og være med til at gøre en forskel i
menneskers liv. Denne drøm er faktisk blevet realiseret.“

// Interview - Nyt job til Jesper
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VI ØNSKER
en relation med

dig

LIVET KAN KUN GRO, NÅR DER

BYGGES EN BRO
Vi drømmer om at bygge
en bro til den by og den
egn vi bor i. Den gensidige længsel efter det,
der er på den anden side
er afgørende, hvis du vil
bygge en bro.

son. Når jeg tænker på Jesus, og den måde han var på
over for mennesker, så var
han fyldt med glæde. Folkemængder fulgte efter ham
over alt. Det gør de ikke efter
forskruede personer.

Kirkens fremtid begynder
ikke i arbejdet med, hvad
det vil sige at være kirke, at
tage alverdens gode redskaber til hjælp, hvad end det
er ledelsesprincipper udviklet i virksomhedskulturer,
sociologiske undersøgelser
eller andet godt. Den kristne
kirke begynder med en eksplosion af glæde - glæde over
at den forkastede og korsfæstede Jesus lever! Glæden
og kraften kommer først,
rammerne bagefter. Det er
rækkefølgen. Altid! Glæden
over Jesus, er fundamentet
for enhver kirke – også Saralystkirken.

Børnene elskede ham. De
flokkedes omkring ham.
De var ikke bange for ham.
Børn er slet ikke i nærheden
af mennesker der er gnavne
og i dårligt humør. Han blev
ofte inviteret til fest. Han
havde et vindende væsen,
var meget attraktiv og glad,
og det gjorde at han blev
inviteret indenfor. Det kan
godt være kirker er kedelige,
men det er ikke troværdigt
at påstå, Jesus var kedelig.
Det var spændende at følge
ham.

Bibelen portrætterer Jesus
som en glad og lykkelig per-

Ord som kærlighed, overbærenhed og tilgivelse, er
begreber vi dybest set ikke
kan leve uden. Tænk hvis det
hele kom an på os selv. Tænk

hvis ingen bar over med os,
og tilgav os det vi var skyld
i. Tænk hvis ingen holdt
af os og ville os det godt.
Tænk hvis vi altid kun fik
som fortjent. Det er jo det
den kristne tro handler om.
Om at være set på med tilgivende øjne, om at få lov til at
begynde på ny. Om at blive
båret, når vi ikke selv føler vi
kan holde os oppe, om at der
i vores liv er højt til loftet,
så højt som til himmelen, og
at vi under den himmel får
lov til at være de mennesker
Gud skabte os til at være.
Distancen mellem himmel
og jord er for altid udlignet.
Gud kom selv. Han blev ikke
i sin himmel, selvom verden
er fuld af jalousi, krig, forfølgelse og nød. Han byggede
en bro og kom selv!

Livet kan kun gro...
- af John Lorenzen

// Tanke - Livet kan kun gro...
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KIONONIA

SOMMER GOSPEL KONCERT

MED KOINONIA
Oplev en fed gospel koncert med masser af energi og livsglæde sunget
af det store kor under
ledelse af Maj-Lis Hoffer
Henriksen.
Repertoiret spænder vidt, og
der vil være noget for enhver

Joan Gøtke

Camilla Jensen

smag. Svedige gospelsange,
swingende uptempo numre,
nye gospelsange og smukke
ballader. KOINONIA består af omkring 50 sangere
i alle aldre med masser af
sangglæde, højt humør og
en utrolig entusiasme og et
fantastisk fællesskab. Kom i

skøn og varm stemning med
den energiske og svingende
gospelmusik og oplev KOINONIA for fuld udblæsning.
Den 10. juni kl. 19.30
Entré: 50 kr. for voksne og 25
kr. for børn under 13 år.

VELKOMST OG

KIRKEKURSUS
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

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 vi-

sion, kan 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 21. maj
kl. 19.30. Det er et kursus,

der er designet for alle, der
gerne vil vide noget mere om
kirken. Til venstre præsenteres de to nyeste medlemmer
i Saralystkirken.
Tilmeld dig kirkekurset:
info@saralystkirken.dk eller
tlf. 6614 0140.

// Oplevelse - Diverse annonceringer
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LIVET I KIRKE- OG

KULTURCENTRET

