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„Hjem til
Aarhus“...
Interview
— Marie Pedersen
Marie Pedersen har
været i Norge i mange
måneder. Nu vender hun
hjem for at blive ansat
i en deltidsstilling som
børne- og betweenmed
arbejder i Saralystkirken.

04 Interview — „Hjem til aarhus

Marie er 27 år. Hun blev færdig
med at studere 3K: Kristendom,
Kultur og Kommunikation i 2016.
Når hun kommer hjem, skal hun
begynde på kandidat i Diakoni
på Aarhus Universitet.
Om sin oplevelse af Norge sammen
med sin bofælle Stine Schrøder
fortæller Marie med glimt i øjet:
”Stine Schrøder og jeg har siden slutningen af
januar boet i Bergen. Det har været vildt godt
og spændende og hårdt og anderledes. Det
er jo ikke, fordi Norge er det mest eksotiske
land i verden, og på mange områder kan det
godt minde meget om Danmark.

“

Vi er i øvrigt meget taknemmelige for, at så mange fra
menigheden i Aarhus har ringet, sendt hilsener osv.,
mens vi har været væk.

Men for mig tror jeg lige så meget, at det
handlede om at komme lidt væk fra mine
vante rammer og alt det, jeg kendte derhjemme, og ud og se noget nyt og prøve at
være en del af en anden hverdag.
Jeg har brugt størstedelen af tiden heroppe
på at arbejde. Jeg fik job i en børnehave den
allerførste dag, vi var her, og så har jeg arbejdet der lige siden. I starten syntes jeg, at det
var det værste job i verden - specielt udetiden
hver eftermiddag (i den bergenske regn) var
jeg selvfølgelig ikke fan af. Men i takt med,
at jeg lærte mine børn bedre at kende og fik
mere ansvar, så begyndte jeg at elske stedet
mere og mere. Nu er det helt trist, at jeg aldrig
skal se de mennesker mere.
Når vi ikke har arbejdet, har vi været på opdagelse i landet, rejst på fjeldet (som de ægte
nordmænd vi er), og så har vi været sammen
med vores nye venner som vi bl.a. har lært at
kende i vores kirke, Betlehem. Det var dejligt
at finde en kirke, som vi kunne kalde ”vores”,
og hvor vi følte os hjemme, og hvor folk gerne
ville være sammen med os. Det bekræftede
os også bare i, hvor vigtigt det er at se de
nye, der kommer til vores kirke og tage dem

med ind i fællesskabet og invitere dem med
til, hvad der end sker. Det er blevet en vigtig
læring for os, som vi tager med os hjem til
Ungkirke og Saralystkirken.
Men nu er det snart slut med Norgetiden, og
den 29. august rejser vi hjem til Danmark og
vores lillebitte lejlighed i Aarhus. Det bliver
godt at komme hjem igen – hjem til vores
familie, venner, kirken og billige madvarer.
Men det bliver nok også meget specielt, og
jeg kommer helt klart til at savne udsigten
til fjeld, norske venner og samtaler, hvor vi
misforstår hinanden 40% af tiden.”
Har du, mens du var i Norge,
fortsat med at lave layout for
Saralystkirken?
”Ja, det har jeg. I starten – dengang vi ingen
venner havde fået, var det virkelig dejligt at
have noget at give sig til og føle, at der var lidt
indhold i hverdagen. Men så er jeg bare blevet
ved, og jeg hygger mig egentlig meget, når jeg
sidder og laver flyers osv.”

Fortsætter på næste side 
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Du får et nyt engagement, når
du kommer til Aarhus. Hvad det
går ud på?
”Udover at jeg skal til at studere igen, så
har jeg fra den 16. september fået job i
Saralystkirken som Børne- og Between
medarbejder. Det bliver sindssygt spændende, og der er mange gode opgaver, der
ligger og venter.”
Hvad bliver din rolle i denne
ansættelse, hvad brænder du for?
”Sådan helt personligt har jeg en drøm om,
at alle danske børn og unge har en kirke, de
på en eller anden måde kan kalde deres.
Hvor de ved, at de kan komme, som de er,
og hvor der er nogen der vil lytte til dem –
og hvor de egentlig bare har lyst til at være.
Og det ligger jo helt perfekt i tråd med dette
job i Saralystkirken. Her kan jeg få lov til
at være med til at skabe rum til vores
børn og unge. At give dem noget, der er
deres, og hvor de også kan få lov til at
bestemme lidt, og hvor de endda har lyst
til at tage deres venner med hen. Det
bliver godt, og jeg glæder mig meget
til at begynde lige om lidt, så snart vi er
færdige med at græde over, at vi ikke bor
i Bergen mere.”

Ønsker du følges med en?
Hvis du gerne vil finde troen på Gud, skal
du vide, at jeg gerne vil være med på din
vandring. Det behøver du ikke gøre alene.
Jeg vil gerne være din medvandrer.
— John Lorenzen, Præst
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Præstens afsnit — Af John Lorentzen

Vi har brug for nogen
at følges med

...ikke mindst når livet snævrer til. Da jeg var yngre, troede
jeg at alt afhang af min evne
til at lægge planer og træffe
kloge beslutninger. I dag ved
jeg, at livet giver og livet tager, og det må vi forholde os
til med stor fleksibilitet. Vær
tilstede! Nysgerrighed, lydhørhed, omstillingsevne – det
betyder i det lange løb mere
end beslutsomhed.
Det kræver mod at være på vandring,
det at forsætte med at gå. Det er også
ubarmhjertigt hårdt, ikke at finde det
man leder efter, og på den måde være
på en uforløst jagt - fordi der kan jo
være noget bedre lidt længere fremme
på vejen.

Modsat kræver det også mod at lade sig
overbevise, når nye fakta dukker op, at
vove at flytte sig fra en position af usikkerhed til en position af sikkerhed. At slå
sig til ro og sande at have fundet det man
søgte; uden helt at kunne forklare, hvad
man egentlig søgte. I en tid, hvor det at
søge er i høj kurs, er det vigtigt at sige,
som den svenske forfatter Tomas Sjödin:
Det er jo ikke noget i vejen med at finde.
Hvis du gerne vil finde troen på Gud, skal
du vide, at jeg gerne vil være med på din
vandring. Det behøver du ikke gøre alene.
Jeg vil gerne være din medvandrer, eller
så vil jeg i det mindste hjælpe med, at
finde nogle der kan være det. Vi er alle på
vej. Velkommen i Saralystkirken.
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Arrangementet er arrangeret af:
Aarhus Valgmenighed, EuroLife Kirke,
Aarhus Vineyard, Haven Aarhus,
Citykirken og Saralystkirken.
Se mere på:
1voice @train” på facebook.
Pris: 50,- kr. inkl. gebyr
på www.billetto.dk
Train | Toldbodgade 6 | Aarhus.
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Koncert — 1Voice

Fælleskirkelig
lovsangsaften
på Train
Onsdag den 12. september kl.
19.30 står en række kirker i
Aarhus bag en fælles lovsangsaften på spillestedet Train.
Aftenen har fokus på lovsang og tilbedelse med forskellig intensitet. Dina AlErhayem (mest kendt fra Dinas dates på
TV) medvirker i et interview om gudserfaring er mulig i dag for moderne, rationelle
aarhusianere. Der vil være en mulighed
for at få en personlig velsignelse inkl. bøn
for sygdom. Forvent en spændende aften
i Guds nærvær! Gud er nær og elsker vores by og aarhusianerne! Lovsangsledere,
sangere og musikere fra de seks kirker
glæder sig til at lede os gennem denne
usædvanlige aften på Train.
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Singersongwriter
koncert
Koncert
— Thomas K og Kanterne
Skøn musik, kaffe, kage og
levende lys er nogle af de
hyggelige ingredienser i en
koncert med Tomas K og
Kanterne. Koncerten finder
sted torsdag den 20. september kl. 19.30.
Arrangementet koster 50 kr. og
det er inklusiv kaffe og kage.
Inden koncerten byder
KulturCaféen på middag for 35 kr.
for voksne og 15 kr. for børn.
Bestil plads her: kulturcafe@
saralystkirken.dk eller 61 67 28 00

10 Begivenheder — Singer- songwriter koncert

Høst- og takke
gudstjeneste
30. september
kl. 10.30
Søndag den 30. september vil
vi ved gudstjenesten kl. 10.30
bruge tid på at takke Gud for
hans gaver til os.
Selvom vi ikke er landmænd, kan vi alligevel få masser af dejlig mad, som vi
køber i butikkerne. Derfor vil vi denne
dag invitere dig til at medbringe noget
spiseligt, som vi kan stille på nadverbordet og efterfølgende sælge på auktion.
Indtægten vil gå til kirkens arbejde med
socialt udsatte. Det kan være frugt, grønt,
hjemmesyltede ting, bagværk – kun din
fantasi sætter grænsen.
Under gudstjenesten vil vi synge høstog takkesange og John Lorenzen vil holde
en inspirende tale.
I år er det en ekstra festlig dag, da
Camilla og Jørgen Caspersens lille datter, Karla, bliver velsignet under dagens
gudstjeneste. Så kom og vær med til at
fejre høsten og Guds gavmildhed over os.

Foredrag — Poul Dal

I frihed efter fangenskab
i Jehovas Vidner
De første 33 år af sit liv var han
Jehovas Vidne. Han fejrede hverken jul eller fødselsdage, men en
dag blev det for meget for Poul Dal,
der sagde stop og forlod Jehovas
Vidner. Hør hans ærlige fortælling i Saralystkirken, Kirke- og
Kulturcenter, torsdag, den 6. september kl. 19.30
Tre ugentlige møder i rigssalen, familiestudie af
Bibelen to gange om ugen, og ud at stemme
dørklokker for at forkynde budskabet om
Jehova. Sådan så Poul Dal’s barndom, opvækst
og liv ud. Han var missionær og ældste i en af
Jehovas vidners menigheder.
Han vidste fra begyndelsen, at det ville koste mange relationer og vurderede længe om
han turde følge drømmen ud i frihed. Han fulgte
drømmen og kom ud. Deltagerne kan lytte til
en spændende og personlig beretning, Efter de
mange år i det lukkede samfund blev han udstødt for frafald, da han var begyndt at tvivle på
Jehovas Vidners organisation og lære. Poul Dal
er i dag formand for Støttegruppen for Tidligere
Jehovas vidner.
Foredraget handler bl.a. om opvæksten i
Jehovas Vidner, oplevelser som vidne og ældste,

Poul Dal er i dag formand for Støttegruppen for Tidligere
Jehovas vidner.

om Jehovas Vidners mest markante lærepunkter og fejlslagne profetier, årsagen til at Poul tog
afstand fra Jehovas Vidner. Foredraget vil også
indeholde gode råd til, hvordan man argumenterer med Jehovas vidner.
Denne aften fortæller Han om sin smertefulde vej fra en tilværelse med regler, kontrol
og afsavn til et liv med store familiemæssige
omkostninger, men han kom ud til et helt nyt
liv i frihed.
Entré inkl. kaffe 50 kr.
Inden foredraget kan der købes middag i KulturCaféen for 35 kr. Bestil
bord på tlf. 61 67 28 00 eller på
kulturcafe@saralystkirken.dk
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Alle, uanset
baggrund, er
velkomne i
Saralystkirken
Vil du gerne vide mere om Saralyst
kirken, Kirke- og Kulturcenter, arbejdet, visionen, historien og teologien,
så er du velkommen til at deltage på
Kirkekurset tirsdag den 9. oktober kl.
19.00. Det er et kursus, der er designet
for alle, der gerne vil vide noget mere
om kirken.
Tilmelding og info:
info@saralystkirken.dk
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Foredrag — Golriz Ghozati

Tidligere muslim arbejder for
forfulgte kristne
Golriz Ghozati er født i Iran og
voksede op under krigen mellem
Iran og Irak. Som 10-årig kom
hun til Danmark og konverterede tre år senere fra islam til
kristendommen. Hør hendes
personlige historie når hun torsdag den 4. oktober kl. 19.30 holder foredrag i Saralystkirken.
Golriz bor i dag i Aarhus med sin mand Kjeld
og deres to børn Christian og Sophia. Hun
er uddannet lærer og har siden 2012 arbejdet som foredragsholder, HR ansvarlig
og leder af Åbne Døres politiske arbejde på
Christiansborg.
Gennem sit arbejde i Åbne Døre ønsker
Golriz at gøre opmærksom på kirkens og
de kristnes udfordringer i bl.a. Asien og
Mellemøsten og bygge bro mellem den
forfulgte kirke og Danmark, så vi kan lære
af hinanden og styrkes i et fælles mål.
”Noget af det som særligt bevæger mig
i mit arbejde i Åbne Døre, er det personlige
møde med forfulgte kristne, lytte til deres
beretninger og de udfordringer, som de står

Gennem sit arbejde i Åbne Døre ønsker Golriz at gøre
opmærksom på kirkens og de kristnes udfordringer i bl.a.
Asien og Mellemøsten.

over for som kristne og som kirke. De udlever en kristendom, hvor de ikke er styret
af frygt, men de er motiveret af en Gud, der
forvandler og fornyer mennesker og kirker.
Det er for mig et stort privilegium at være
en stemme for dem som ingen stemme har,”
fortæller Golriz Ghozati.
Entré inkl. kaffe 50 kr.
Inden foredraget kan der købes middag i
KulturCaféen for 35 kr.
Bestil bord på tlf. 61 67 28 00 eller på
kulturcafe@saralystkirken.dk
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Det sker i den næste tid

Velkommen på årets
Kirkelejr

Rasmus Elkjær Larsen

Vi bytter præst
Saralystkirken er med i et netværk af kirker
i Danmark (ja, faktisk også internationalt
men det er en anden historie). For at udbygge netværket og udnytte ressourcerne
er der søndag den 7. oktober en særlig
præste-bytte-dag. Saralystkirken får denne
formiddag besøg af Rasmus Elkjær Larsen,
der er præst i Aabenraa og samme søndag
medvirker John Lorenzen ved gudstjenesten
i det sydlige Jylland.
Ramus er udover at være præst også
kommunalpolitiker i Aabenraa, hvor han
sidder i byrådet for Konservativ Folkeparti.
Ramus er en dygtig og humoristisk formidler
med gode musikalske evner.
14 Mærkedage — Det sker i den næste tid

Du har forhåbentlig reserveret
den 14. – 16. september i kalenderen, for denne weekend afholdes
årets bedste kirkelejr.
Lejren afholdes igen på Himmerlandgården.
Det er en skøn lejr med mange gode faciliteter, tæt ved stranden.
Temaet for lejren er: ”At tale naturligt om det
overnaturlige”.
I år er det Camilla Western, som underviser
om lørdagen. Hun er afslappet, humoristisk
og meget nærværende i sin undervisning.
Glæd dig til nogle gode timer i hendes
selskab.
Du kan tilmelde dig hos Ina Jørgensen
på sms på tlf. 21 45 12 65 eller på mail:
inajorg@mail.com.
Se yderligere info i folder på Kirketorvet.
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Særlige mærkedage

Halløj i Kirken

Stort, stort tillykke!

Nu gentages succesen med
Halløj i Parken dog med
den forskel, at arrangementet rykker indendørs.

Der er følgende særlige
mærkedage i den kommende tid:

Fredag den 23. november kl. 17.30
til 20.00 vil kirkens rummelige lokaler genlyde af begejstrede stemmer
fra børn, der går rundt for at afprøve
de mange forskellige aktiviteter, der
er stillet an. Der vil bl.a. være kreabord, sminkning, hoppeborg, hestevæddeløb, limbo, hårstyling, diverse
konkurrencer og hvem ved: måske en
skattejagt i kirkens lokaler?
Halløj i Kirken henvender sig til børn i
alle aldre, og det bliver med garanti så
sjovt, at piger og drenge godt kan tage
deres kammerater med.

Adelheid Nørholm, 75 år. 
Lørdag den 22. september
Palle Byg, 60 år.
Torsdag den 4. oktober
Karla Kortegaard Casparsen,
barnevelsignelse
Søndag den 30. september
Aya Elena Henneberg Grenov,
barnevelsignelse
Søndag den 28. oktober

Vil du vide mere om de enkelte arrangementer så kontakt:
info@saralystkirken.dk eller Tlf. 66 140 140
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Glimt fra — Livet i Saralystkirken

Et varmt sommerstævne

Vi elsker
relationer på

