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Leder

Jeg hørte forleden et godt foredrag om livsglæde.
Pludselig vendte
foredragsholderen
sig mod en af tilhørerne og sagde: ”Hvad er det værste, der kunne ske for dig?” Han tænkte sig
om et øjeblik og svarede så: ”Det
ville være, hvis jeg fik at vide, at
jeg ikke havde ret lang tid tilbage
at leve i.” Taleren så på ham og
sagde: ”Jeg ved noget, der i den
situation ville være endnu værre: I
samme øjeblik at opdage, at du i
grunden aldrig har levet!”
I dag er der mange, der er optaget af at gøre en god figur og
bliver fortvivlet, hvis de har gjort
en dårlig figur. Måske skulle vi
være fortvivlede uanset om vi gør
en god eller dårlig figur.
Jeg vil fortælle om Søren og Maria, der begge har noget til fælles.
Søren er opvokset i et pænt hjem,
hvor man aldrig råbte ad hinanden. Selv om de var vrede på
hinanden, opførte de sig altid
pænt over for hinanden, tilsyneladende. Som teenager kom han
hjem til den aftalte tid, var pligtopfyldende i skolen og trofast til
fodboldtræningen. Han var venlig,
velvillig og velfornøjet og var meget afholdt.
Så er der Maria. Hun er sjovere
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end Søren, og noget modigere. Hun siger ofte ting
uden at have tænkt det
fuldstændigt igennem, og
det bliver ofte både morsomt og befriende – nogle
gange lidt pinligt. Maria
ønsker at underholde sine
omgivelser. Og det lykkes
for hende. Det er aldrig
kedeligt, når hun er i nærheden.
Søren og Maria er begge
uhøjtidelige og ingen har
noget ondt at sige om
dem. Men det underlige
er, at de med årene alligevel er blevet ganske
venneløse. Vennekredsen
fra skoletiden er smuldret.
De mangler sådan set
ikke noget. De har på
mange måder et godt liv
og det er gået dem godt.
Søren og Maria, og tusindvis af andre mennesker, kæmper dagligt for:
At gøre en god figur. Og
det lykkes næsten altid for
dem. Folk er glade for
dem. De når deres mål.
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holderen: Værre end at
dø, er at opdage - at jeg i
grunden ikke har levet,
mens jeg har levet.
Pointen med livet er ikke,
om du gør en god eller
dårlig figur. Begge dele er
lige tragiske, for figurer
lever ikke. Du skal være
menneske! En menneskesjæl trives bedst i en person, ikke i en figur. Du
skal ikke bare gøre en
god figur! Du skal heller
ikke gøre en dårlig figur.
Det er vigtigere, at du er
en person. Jeg vil hellere
være en rodet og kompliceret person, end en såkaldt vellykket figur.
Vi vil gerne være et fællesskab, der består af
levende, dampende, svingende mennesker, frem
for at være et fællesskab
af flotte vellykkede figurer.
I løbet af de kommende
måneder ønsker vi at
sætte fokus på fællesskaber, der består af levende

mennesker. Vi vil ikke
”bare” være et Kirke– og
Kulturcenter fællesskab,
men være et fællesskab
der består af mennesker,
med alt hvad det nu måtte
indebære.
Vi vil i de kommende måneder sætte fokus på
fællesskaber, der mødes i
levende mindre grupper. I
løbet af efteråret starter
flere nye små-grupper i
kirken, og for at få et godt
fundament at bygge på,
kører vi en ”turbo-gruppe”
over otte tirsdage fra august til oktober kl. 19.0020.45. De kommende
gruppeledere kommer ud
af denne gruppe, men alle
er meget velkommen til at
deltage.
Jeg har stor sans for fællesskaber, der består af
mennesker, frem for flotte
vellykkede figurer.
Velkommen indenfor!
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Livsinterview

De, der kender Werner Berle,
kan bevidne, at de sjældent
har set ham sidde med hænderne i skødet. Den 55-årige
maskinkonstruktør er en aktiv og energisk mand, oftest
optaget af at føre planer ud i
livet.

lys virkede problemerne
små. Jeg havde godt
nok i baghovedet, at vi
som familie engang

kunne prøve at bo nogle år i
Tyskland, men det blev ikke til
noget, fordi vi ret hurtigt fik et
barn og et hus. Det ene år tog

Han har dog altid tid til en hyggesnak, gerne med et smil på
læben. Werner er gift med Jonna, som er pædagog. Sammen
har de fire voksne døtre.
Werner Berle er født i Tyskland
og kom til Danmark som 23årig. I sin fritid er han en meget aktiv menighedsformand
for Saralystkirken, et projekt
der har været hans hjertebarn
i flere år.
Var det ikke en stor beslutning for dig at flytte til Danmark?
- Nej, sådan føltes det ikke.
Husk på, jeg var en forelsket ung mand, så kærligheden fyldte meget. I det
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Werner Berle drøm

mer om kirken
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det andet, og da børnene først
var kommet i skole, var det
svært at rykke teltpælene op.
Werner oplevede fra starten af
Danmark som et hyggeligt land
med en god atmosfære. Folk
var imødekommende, det var
let at falde til. En overgang tog
han sig dog i at længes efter
Tyskland bl.a. efter ting som de
billige biler. I dag kunne han
ikke forestille sig at flytte tilbage. Dertil kommer, at kærligheden har været holdbar, hvilket
Jonna bekræfter med en
skælmsk bemærkning fra sofaen.
Hvilke store begivenheder har
haft betydning i dit liv?
- Det at få børn er en voldsom
omvæltning i en mands liv,
griner Werner. Lige pludselig er
du familiefar og skal indrette dit
liv efter børnene.
Werner Berles arbejde betyder
meget for ham. Det er en tilfredsstillelse at bruge sine evner og få faglige udfordringer.
Gode kollegaer er også vigtigt.
Men efter Werners mening skal
man sætte en grænse mellem
arbejde og fritid, så man også
har et liv resten af døgnet.

Werner Berle nyder fællesskabet med mange mennesker

nogle projekter med DSB, hvor
vi laver forbedringer til det nye
IC4-tog. Bl.a. har vi bygget
nogle varmelegemer ind i førerkabinerne, så miljøet bliver
forbedret for lokoførerne.
Werner er glad for udviklingen
inden for sit fag. Da han tog
uddannelsen i sin tid, sad han
ved et tegnebræt med papir og
blyant. I dag foregår det hele på
computer. Heldigvis var han
ung nok til at gøre it-udviklingen
med.

Hvad driver dig som formand
for Saralystkirken?
- Kirkelivet er en vigtig del af
min tilværelse. Jeg føler mig
godt tilpas i kirken og vil gerne
yde noget til fællesskabet. Jeg
tror, det er naturligt for mig,
Hvad nørkler du konkret med
hvad enten det er på jobbet
på jobbet?
eller i kirken, at være i gang.
- Vi arbejder meget inden for
Jeg har svært ved ingenting at
jernbaneindustrien. Vi har f.eks. foretage mig.
kirkebladet . juli/august 2010

Werner håber, at Saralystkirken
kan blive etableret som kirke i
lokalsamfundet. Han drømmer
om, at folk finder ind i et trosfællesskab, men også at kulturarrangementerne bliver velbesøgte. At kirken forsætter med
at vokse i fremtiden.
Hvordan hygger I jer med jeres
voksne piger?
- Vi satser på at spise middag
med dem søndag aften. Og så
vil vi gerne ud at se og opleve
noget sammen med dem. For
nylig var vi på en én-dagstur til
København, hvor vi så det nyindrettede palæ og Operahuset.
Werner er ikke mere dansker
end at han hepper på Tyskland
i en fodboldkamp. Hvis Danmark og Tyskland mødes i VMfinalen, får han dog et dilemma.
Han siger grinende:
- Lad det bedste hold vinde!
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Program for juli
Tor

1.

Fre

2.

Lør

3.

Søn

4. 16.30 Gudstjeneste sommerlight - med mulighed for efterfølgende grill

Man

5.

Tir

6.

Ons

7.

Tor

8.

Fre

9.

Lør

10.

Søn

11. 16.30 Gudstjeneste sommerlight - med mulighed for efterfølgende grill

Man

12.

Tir

13.

Ons

14.

Tor

15.

Fre

16.

Lør

17.

Søn

18. 16.30 Gudstjeneste sommerlight - med mulighed for efterfølgende grill

Man

19.

Tir

20.

Ons

21.

Tor

22.

Fre

23.

Lør

24. Sommerkonferencen i Kolding begynder

Søn

25. 10.00 Gudstjeneste på Sommerkoneferencen, Lykkegårdvej 100, Kolding

Man

26. Sommerkonference

Tir

27. Sommerkonference

Ons

28. Sommerkonference

Tor

29. Sommerkonference

Fre

30. Sommerkonference

Lør

31.
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Taler: Jørgen Møller

Taler: Werner Berle

Taler: John Lorenzen

www.saralystkirken.dk

Program for august
Søn

1. 16.30 Gudstjeneste sommerlight - med mulighed for efterfølgende grill

Man

2.

Tir

3.

Ons

4.

Tor

5.

Fre

6.

Lør

7.

Søn

8. 10.30 Gudstjeneste

Man

9.

Tir

10.

Ons

11.

Tor

12. 18.00 Sommerfest med grill, kaffe og fællesskab (se nærmere omtale andetsteds)

Fre

13.

Lør

14.

Søn

15. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

16.

Tir

17. 19.00 Turbo smågruppesamling

Ons

18. 19.00 Opstart for Århus Internationale Gospelkor

Tor

19. 18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne- og Teenklub

Fre

20.

Lør

21.

Søn

22. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

23.

Tir

24. 19.00 Turbo smågruppesamling

Ons

25. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

26. 18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne- og Teenklub
19.30 Gospelkoncert med Village Voices. Entré: 50 kr.

Fre

27.

Lør

28.

Søn

29. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

30.

Tir

31. 19.00 Turbo smågruppesamling

www.saralystkirken.dk

Taler: John Lorenzen

Taler: Kent Nørholm

Taler: John Lorenzen

Taler: Frede Byg

Taler: John Lorenzen
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Kulturarrangementer

Det nye Kirke- og Kulturcenter er kommet flyvende
fra start og ønsker at
være en del af lokalmiljøet. I de kommende
måneder inviteres der til
flere spændende kulturarrangementer.
Vi har fortrinsvis lagt disse
arrangementer i forbindelse med KulturCaféen, der
er åben hver torsdag fra
kl. 18.00 (dog ikke i skolernes ferier). Her er alle
velkommen til at spise middag og drikke kaffe for kun
20 kr. og 10 kr. for børn u.
12 år.

Sommerfesten, torsdag
den 11. august kl. 18.00.

Sommerfest i haven

Når der er arrangementer i
forbindelse med KulturCaféen, kan deltagerne vælge at
deltage i dette, eller nøjes
med den gode middag. De
første arrangementer er:

En sommerfest med helstegt
vildsvin, saltbord og kaffe.
En aften med spisning, lege,
kaffe og hygge.
Vi håber på rigtig godt sommervejr, men skulle det regne trækker vi inden døre.
Pris: 90 kr. for voksne og 40
kr. for børn u. 12 år.

Gospelkoncert med Village
Voices , torsdag den 26.
august kl. 19.30.
Denne aften vil gospelmusikken atter
få taget til at lette.
Det er gospelkoret
Village Voices, som
gæster Kirke- og
Kulturcentret med
deres sangglæde og
et repertoire af såvel
klassiske som nyere
gospelsange. Koret
har stor erfaring fra diverse
optrædener.
Village Voices er under ledelse af en meget engageret
korleder, Asger Høyer. Med
sig til koncerten bringer koret
to kanondygtige musikere:
Torben Bødker, der bl.a. har
spillet med Etta Cameron og
Lillian Bouté samt Frank
Thøgersen, der til dagligt
tryller bag trommerne i Bamses Venner.
Der er lagt op til en gospelkoncert, hvor det bliver mere
end almindelig svært at sidde stille. Entrè ved indgangen 50 kr.

rt med Village

Gospelkonce
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Voices

Tilmelding til spisning i
KulturCaféen på
tlf. 86 16 24 25
juli/august 2010 . kirkebladet

Nye muligheder

Denne særlige gudstjenesteform, der her er tale
om, vil vi forsøge i juli,
hvor vi erfaringsmæssigt
ikke har så mange gudstjenestedeltagere, som i
den øvrige del af året.
Vi ved, at mange er på ferie.

Vi ved dog også, at mange
forsat er i byen, og at der
kommer gæster. Så vi håber
at nogle af disse finder frem
til Saralystkirken om søndagen.
Light-gudstjenesten, som
først begynder kl. 16.30, vil
være en kortere gudstjene-

ste på ca. 30-40 minutter.
Efterfølgende vil der være
mulighed for at nyde en kop
kaffe samt at grille - alt efter
hvad vejret tillader - kan
spisningen foregå udeneller indendørs.
Deltagerne er meget velkomne til at medbringe grill
mad, men i kirken kan der
købes sønderjyske ringriderpølser, kartoffelsalat samt
drikkevarer. En god mulighed for en hyggelig sommereftermiddag i kirken og i
haven. Velkommen!

Light-gudstjenester med grill i haven

Vil du gerne vide mere om
Saralystkirken, Kirke– og
Kulturcenter, arbejdet,
visionen, historien og
teologien, så er du velkommen til at deltage i
Kirkekurset torsdag
den19. august kl. 19.30.

 er ny i kirken
 vil vide mere om visionen

og strategien i kirken
vide mere om liv og
hverdag i kirken
 svar på spørgsmål om
kirken
 overvejer at blive medlem
 vil

Kurset, der er gratis, slutter
ca. kl. 21.30, og så har vi
også drukket kaffe!
Tilmelding på
info@saralystkirken.dk eller
tlf. 66 140 140.

Det er et kursus, der
er designet for alle,
der gerne vil vide
noget mere om kirken
Kirkekurset for dig
som:
kirkebladet juli/august 2010
.

Kirkekurset er for alle der vil vide mere om Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
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Gospelkor

Et nyt gospelkor ser snart
dagens lys: Århus Internationale Gospelkor (AIG). Koret har første samling, onsdag den 18. august kl.
19.00.
Her er plads, rum og fællesskab for alle. Århus Internationale Gospelkor vil være brobygger mellem nationaliteter
og kulturer, og ønsker at tage
det bedste fra hver kultur.
Kulturen i gospelkoret, vil
bygge på en anerkendende
og imødekommende tilgang til
alle, og den vil være international og spændende. Alle
deltagerne får mulighed for at
bidrage gennem fællesskab,
sang og musik.
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Det nye gospelkor henvender
f.eks. gennem små fremsig til alle, der vil synge golæggelser om dit lands
spel og samtidig lære nye
kultur, dans, musik og mad
mennesker og kulturer at
kende.
- Vi tror, at forskellighed skaber et stærkt fællesskab, siger
Her får deltagerne mulighed styregruppen bag gospelkofor at:
ret.
 Lære mennesker fra andre
nationer at kende
Læs mere om Århus Internati Knytte kontakter mellem
onale Gospelkor på www.aaimennesker i og udenfor
gospel.dk Det er ligeledes på
Danmark og dermed mulig- denne side du kan forhåndstilhed for at få nye venner.
melde dig. Du kan naturligvis
 Oprette venskabsbånd til
også blot møde op i Saralystlignende organisationer i
kirken, Kirke- og Kulturcenter
andre lande
onsdag den 18. august.
 Bidrage og hjælpe med til
integrationen i Danmark
 Skabe indsigt og forståelse
for din baggrund og kultur
juli/august 2010 . kirkebladet

Nyheder

Saralystkirken tilbyder
konfirmandundervisning
til alle, der går i 7. kl.
Tilbuddet gælder også, hvis
man ikke i forvejen har relationer til kirken.

Konfirmanderne mødes en
eftermiddag i ugen hvor
undervisningen tager udgangspunkt i bogen Con
Dios. En rigtig sej bog!

Det hele skal ikke gå op i
snak, så derfor vil det sociale også få god plads. Med i
forløbet er der også to konfilejre; én i november og én i
januar.
Konfirmandundervisningen i
Saralystkirken lægger vægt
på gode relationer, sunde
oplevelser og nutidig undervisning.
Har du lyst til at være med,
eller har du spørgsmål ang.
det at gå til præst, så kontakt
John Lorenzen senest den
fredag den 20. august.

”Sorrig og glæde de vandre til hobe” digtede Kingo
i en salme i 1681.
Også i kirkens fællesskab
må vi ind imellem opleve, at
sorg og glæde kan ligge tæt
op ad hinanden
Lørdag den 17. april døde
Jørgen Vestergaard, 77 år,
efter længere tids sygdom.
Begravelsen fandt sted den
21. april fra Saralystkirken.
kirkebladet . juli/august 2010

Vi ønsker de efterladte Guds
velsignelse og styrke til at
bære tabet.

Lørdag den 28. august kan
Erik Brøtker fejre sin 80 års
fødselsdag, dagen efter sin
55 års bryllupsdag med
Birthe.
Et stort og hjerteligt tillykke
fra Saralystkirken.
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Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
giver mange muligheder for fællesskab

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Udpluk fra Pinselejren, Skt. Hans aften og KulturCaféen

