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John Lorenzen,
61 79 42 47,
Træffes bedst 9.00–13.00, dog ikke mandag.
jlo@saralystkirken.dk
Formand
Werner Berle,
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Frede Byg
 87 48 08 51
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UngdomsCellegruppe
Anette Baden Pedersen
 40 81 01 08
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Hjemmeoseren - for børn
Kent Nørholm
 86 18 10 26
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Smågruppekordinator
Maibritt Højgaard
 86 52 30 75
mh@saralystkirken.dk
Redaktionsgruppe
John Lorenzen (redaktør)  61 79 42 47
Frede Byg,  87 48 08 51
Ole Bering,  86 27 90 25
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Leder

Enhver virksomhed, enhver familie og enhver
kirke har en kultur eller måske
flere kulturer.
Kultur kommer, hvor der er mennesker. Den kan udvikle sig meget ubevidst, og den kan udvikle
sig ved, at nogle er bevidste om,
hvad kultur består af, og hvad der
skaber kultur. Nogen er endog
begyndt at tale om kulturledelse.
For at en kultur kan opstå, skal
der være nogen, der tænker kultur og gør noget konkret for kulturen.
I Brøndums Encyklopædi står der
om kultur: Den måde, mennesker
behandler hinanden på. Man kan
måske gå lidt længere og sige, at
kultur er vaner. Det, der falder os
mest naturligt at gøre, eller tænke
inden for den ramme, vi bevæger
os i. Måske kan man sige, at
kultur er det samme som den
kollektive mentale indstilling, der
findes det pågældende sted.
Hvorfor al den snak om kultur?
Der er nogle karakteristiske træk
ved kultur: Kultur skaber en fælles
identitet. Den overføres fra den
ene generation til den næste, og
kultur lever ubevidst og skjult.
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Hvad er det for en kultur,
vi gerne vil have?
Det kan der siges meget
om, men sagt helt kort så
vil vi gerne være lidt mere
som Jesus.
Han var helt utrolig rummelig. Her kunne alle
komme, og han afviste
ingen. Han viste respekt
og kærlighed overfor alle
mennesker. En kærlighed
der omfavnede alle Guds
skabninger. En kærlighed
der får os alle til at falde til
ro i troen på, at vi er elsket som de mennesker,
vi nu engang er.
Vi lider af den misforståelse at tro, vi er radiobiler,
der bare kan brase ind i
hinanden uden at tage
kirkebladet . maj/juni 2010

skade. Med vore meninger, bedrevidenhed og
fordomme buldrer vi ind i
hinanden og sårer hinanden, for intet menneske er
så tykhudet som en radiobil. Hvis mennesker skal
leve sammen i kærlighed,
så skal vi tage Jesu advarsel helt alvorlig og hver
især tage den helt personlig: Ikke dømme, ikke
fordømme.
Det er kærlighed, anerkendelse og respekt, der
forvandler og kan blødgøre viljen. Kærlighed mildner alt, forvandler alt.
”Uden kærlighed er livet
blot en rungende malm,
en klingende bjælde” Citat
Paulus (1. Korinterbrev 13,1)

porten, vi skal heller ikke
forvandle vore liv til grædemure. Vi skal tværtimod
gøre, som Jesus har lært
os og vist vejen før os. Vi
kan vie vores liv til at nedrive alle mure, der sætter
skel mellem mennesker.
Guds fred er livsnerven i
det kristne budskab, men
freden er ikke forbeholdt
et bestemt sted eller bestemte mennesker.
Slå øjnene op og slå så
armene om den hverdag,
der er din. Livet kalder.
Der er en verden, vi skal
tage del i, og med Guds
kærlighed i ryggen og i
hjertet kan vi gøre en
verden til forskel.

Vi skal ikke jage nogen på
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Livsinterview

Solveig Lund er et imødekommende menneske med
en smittende latter og et
varmt smil. I forbindelse med
KulturCaféen en torsdag aften fik jeg en sludder med
hende om, hvordan hendes
liv har formet sig, og hvad
der betyder noget for hende i
dag.

ken betyder så meget
for mig, at jeg savner det,
hvis jeg ikke kommer af
sted.

Hvad er det, menigheden
giver dig?
- Et fællesskab – et sted,
hvor jeg hører hjemme og
føler mig hjemme. Mennesker at grine sammen med,
Solveig er 42 år og uddannet i it men også at kunne få gode,
-branchen. Hun arbejder som it- dybe samtaler med.
medarbejder på Rudehøj Efterskole. Hun har to børn, Katrine Solveig fandt efter en brunchpå 13 og Johannes på 15. I sin gudstjeneste sammen med
fritid elsker Solveig at gå ture
en cellegruppe i Saralystkirog cykle. Hun kan lide at læse - ken. Det er et sted, hvor man
alt fra fantasy over historiske
kommer til at kende hinanden
romaner til faglitteratur.
rigtig godt. Man besøger
hinanden, spiser sammen og
- Det, der er vigtigt for mig, er
deler centrale, eksistentielle
min familie og mine børn, som spørgsmål med hinanden.
jeg er alene med, men selvføl- - Vi har bl.a. haft emnet håb,
gelig også min øvrige familie.
som har givet mig rigtig meDet betyder meget for mig, at
get, fortæller Solveig. Ud
min hverdag hænger sammen, over bibelvers deler vi også
og at jeg har nogle gode venmenneskelige oplevelser
ner. Menigheden i Saralystkir- med hinanden.
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Solveig griner hjerteligt, da jeg
spørger hende, om man skal
kunne Bibelen forfra og bagfra i
cellegruppen.
- Jeg er ikke så teoretisk anlagt,
siger hun. Jeg vil meget gerne
tænke på, hvordan jeg kan
omsætte troen til dagliglivet.
Det skal jo ikke være sådan, at
jeg lægger min hat, når jeg går
ud af kirken, og så er jeg en
helt anden.

vakt, og hun ledte med lys og
lygte efter nogle, som kunne
besvare hendes mange spørgsmål. Det fandt hun i Kirken ved
Runddelen, hvor hun deltog i et
bibelkursus. Fra da af havde
hun følelsen af, at hun havde
fundet det, som hun hele livet
havde søgt efter.

Skal din datter, Katrine, konfirmeres?
Solveig er ikke vokset op med - Ja, allerede som helt lille
den kristne tro. Men hun havde spurgte hun til Gud, og hun
en troende mormor, som hun
blev døbt som 3-årig. Det glævar glad for. Solveig valgte ikke dede begge mine børn, da jeg
at blive konfirmeret, for hun ville blev kristen.
ikke stå i kirken og sige ja til
noget, hun ikke var sikker på.
På det tidspunkt i sit liv havde
hun en masse spørgsmål, men
fandt ingen, der kunne svare på
dem.
- Men da min mormor døde,
fandt jeg Det nye testamente
frem, som hun havde givet mig,
og læsningen rørte mig. Men
på grund af forskellige begivenheder gik det i sig selv igen,
indtil jeg for en 5-6 år siden
mødte en personlig kristen. Det
skræmte mig virkelig!

Solveig Lund har mange fremtidsdrømme. Først og fremmest
om, at det må gå hendes børn
godt. Dernæst, at hun selv må
finde endnu mere ud af, hvad
Gud vil bruge hende til. Foreløbigt er hun gået ind i et team
omkring kirkens nye hjemmeside.
- Jeg tror, der kommer et rigtig
godt produkt ud af det, slutter
Solveig med et af sine karakteristiske smil!

Hvorfor?
- Det var for meget, at et voksent menneske kunne sige, han
troede på Gud! Men efterhånden fandt jeg jo ud af, at det var
en livsstil, og jeg syntes faktisk,
at han mindede mig om min
mormor!
Solveig Lunds nysgerrighed var
kirkebladet . maj/juni 2010

For Solveig Lu

nd er troen en

del af hverda

gen
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Program for maj
Lør

1.

Søn

2. 10.30 Gudstjeneste, nadver, BørneKirke og TeenKirke

Man

3.

Tir

4.

Ons

5.

Tor

6. 16.30 UngdomsCellegruppe
18.00 KulturCafeen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og Teenklub

Fre

7. 17.00 Hjemmeoseren, Jonas Hansen, Annemonevej 34, Horsens

Lør

8.

Søn

9. 10.30 Gudstjeneste og BørneKirke

Man

10.

Tir

11.

Ons

12.

Tor

13.

Fre

14.

Lør

15.

Søn

16. 10.30 Gudstjeneste, BørneKirke og TeenKirke

Man

17.

Tir

18.

Ons

19.

Tor

20. 13.00 Hedetur! Udflugt med Mellem Venner (i ”kartoffeltyskernes” hjulspor)
16.30 UngdomsCellegruppe
18.00 KulturCafeen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og Teenklub

Fre

21. Pinselejr på Sletten - FDFs friluftscenter ved Himmelbjerget

Lør

22. Pinselejr

Søn

23. 10.30 Pinsegudstjeneste. NB! Gudstjenesten foregår på Pinselejren

Man

24.

Tir

25. 19.00 Info-aften om dåb - for alle der ønsker at blive døbt eller få mere info herom

Ons

26.

Tor

27. 18.00 KulturCafeen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og Teenklub

Fre

28. 17.00 Hjemmeoseren, Ole og Hanne Bering, Holme Parkvej 109, Højbjerg

Lør

29.

Søn

30. 10.30 Gudstjeneste, BørneKirke og TeenKirke

Man

31.
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Taler: Claus Kröger

Taler: Kent Nørholm

Taler: Ole Bering

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen
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Program for juni
Tir

1.

Ons

2.

Tor

3. 16.30 UngdomsCellegruppe
18.00 KulturCafeen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og Teenklub

Fre

4.

Lør

5.

Søn

6. 10.30 Gudstjeneste, nadver og BørneKirke

Man

7.

Tir

8.

Ons

9.

Tor

10. 18.00 KulturCafeen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og Teenklub

Fre

11. 17.00 Hjemmeoseren, Jan og Evelin Mainz, Marslevvej 2, Højbjerg

Lør

12.

Søn

13. 10.30 Gudstjeneste, BørneKirke og TeenKirke
12.00 Kirkefrokost - medbring noget til et tag selv frokostbord
13.00 Menighedsmøde

Man

14.

Tir

15.

Ons

16.

Tor

17. 16.30 UngdomsCellegruppe
18.00 KulturCafeen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og Teenklub

Fre

18.

Lør

19.

Søn

20. 10.30 Gudstjeneste og BørneKirke

Man

21.

Tir

22.

Ons

23. 17.00 Skt. Hans aften i haven ved Saralystkirken

Tor

24.

Fre

25.

Lør

26.

Søn

27. 10.30 Gudstjeneste, BørneKirke og TeenKirke

Man

28.

Tir

29.

Ons

30.

www.saralystkirken.dk

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen

Taler: Frede Byg

Taler: John Lorenzen
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Højtid

Nej, det er ikke en eller
andens fødselsdag. Det er
kirkens fødselsdag, som vi
henregner til den første
pinsefest i kristen tros
historie.
Der var ganske vist allerede
længe før, en jødisk fest på
denne tid: Shavuot. Her
fejrede jøderne, at de under
deres ørkenvandring havde
modtaget Guds love, og
netop i den anledning samledes traditionelt jøder både
fra Palæstina og de omkringliggende lande i Jerusalem.

I Jerusalem var der en lille
flok mennesker, som troede
på, at Jesus, som var blevet
korsfæstet som en forbryder
for mere end syv uger siden,
virkelig var den som skulle
komme og udfri sit folk. Det
som jøderne i mange hundrede år havde ventet på. De
havde oplevet hans henrettelse, men også at han var
stået op af graven. Mange
havde set ham og talt med
ham, og en halv snes dage
før shavuot var der nogle af
hans nærmeste disciple, der
havde oplevet, at han var

blevet taget op til himmelen.
Nu var Jesus ikke længere
på jorden, men han havde
lovet at sende Helligånden,
som altid ville blive hos de
troende, og det var det, der
skete denne første pinsedag.
Pludselig hørtes noget - som
et kraftigt vindstød, og noget
der lignede ildtunger var at
se over disciplenes hoveder,
men måske endnu mere
forunderligt var den forandring, som nu skete med
disciplene. De kunne pludselig tale de mange fremmede
sprog, som netop var repræsenteret i Jerusalem ved
shavuot-festen. Således
kunne de frimodigt fortælle
de mange mennesker på
deres eget modersmål, om
Jesus, og flere tusinde mennesker kom på denne ene
dag til tro på Jesus som
Guds søn.

Pinsesolen bryder frem
8
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Sommerferie

Sommerkonferencen bliver
i år afviklet i dagene 24. 30. juli på International Apostolsk Højskole, Lykkegaardsvej100, Kolding.
Lige fra begyndelsen lørdag
aften til afslutningen fredag
eftermiddag vil der være et
væld af tilbud og programmer
for en hver smag og til en
hver fase i livet.
I år er HÅBET sat i fokus. Det
vil gå igen hos både børn,
teenagere og voksne på mange forskellige måder.
Program for Kidz
Programmet for de omkring
200 børn byder på undervisning og en mængde kreative
aktiviteter for både piger og
drenge. Der er tilbud til de
stille, de nørdede og de, som
gerne vil lave larm.
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Teenstreet
Teenagerne fra 7.-9. klasse
kan glæde sig til et program
med både frihed og indhold.
De kan campere på Teenstreet, deltage i Teenundervisningen. Teenagerne deltager på forældrenes ansvar og
spiser ”hjemme” i campingvognen/teltet sammen med
familien.

gende højskole. De, der bor
på campingpladsen, bor i ”by
gader” alt efter, hvor man
kommer fra. Alle fra Århus bor
naturligvis i Århus gade...

Info og tilmelding
Tjek Sommerkonference brochuren der ligger i kirken eller
på missionsforbundet.dk
Benyt dig af on-line tilmelding
– også til de frivillige opgaver,
Noget for voksne
hvor du får en mulighed for at
Undervisningen om formidda- give en hånd med i forskellige
gen ligger i hænderne på
praktiske opgaver. Husk der
Bent Bjerring-Nielsen og Ole er rabat på tilmelding før 1.
Lundegaard. Eftermiddags- juni 2010.
programmerne byder på mange varierede tilbud til både de
kreative og aktive og de, som
gerne vil vide mere om forskellige emner. På aftenmøderne vil der være både kendte og mere ukendte talere.
Under Sommerkonferencen
bor deltagerne i campingvogn, telt eller på den nærlig9

Nyheder

Foråret er i spring og solen er gået i skarp dansetræning.
Vi vil gerne inviterer alle
med på årets Pinselejr der
afholdes i weekenden fra

den 21.-23. maj. Lejren afholdes i år på Sletten - FDFs
friluftscenter ved Himmelbjerget. Et rigtigt lækkert
sted for både børn og voksne, og hvor Julsø kan betragtes fra første parket.

På lejren vil det sociale fællesskab omkring bålet, sangen, maden og samtalen
være i centrum. Lejrens
overordnede tema er: Fællesskab for alle.
Teamet omkring lejren arbejder på at lave et godt
program for alle. Børn og
voksne kan se frem til en
god oplevelse. Lejren er for
alle, også dem der aldrig har
deltaget tidligere.
Hold øje med hjemmesiden
eller nyhedsmailen hvor
programmet meget snart vil
være tilgængelig.

Søndag den 6. juni er der
dåb i Saralystkirken.
Ønsker du at vide mere om
dåb, eller overvejer du at
blive døbt, er du velkommen
til at deltage i en info aften
om dåb, tirsdag den 25. maj
kl. 19.00. Denne aften indeholder undervisning om dåb,
baggrunden for dåbssynet
og ikke mindst den praktisk
tilgang til dåben.

tilmelding. Ønsker du flere
informationer er du velkommen til at kontakte kirkens
præst, John Lorenzen,

tlf. 61 79 42 47 eller
jl@saralystkirken.dk

Alle er velkommen til denne
info-aften og der er ingen
10
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Sådan skrev Holger Drachmann for mange år siden.
Hvert år den 23. juni lyder
ordene endnu rundt omkring i landet, når der holdes Skt. Hans fester.

Saralystkirken holder i år
Skt. Hans aften i haven ved
kirken. Da spisningen begynder klokken 18, vil det
være praktisk at ankomme
ved 17-tiden, så man kan nå
at få grillet kød til eget
brug. Medbring desuden egne drikkevarer
samt pastasalat eller
lignende til fælles taselv-bord.
Senere tændes bålet
og vi synger Midsommervisen. Og hvem
ved, om ikke der kunne snige sig et par
sange mere med, når
folk står sammen og
mærker varmen fra
ilden i ansigterne?
Traditionen tro vil der

I denne rubrik vil vi fremover nævne runde fødselsdage, bryllupper, samt
sølv- guld- diamant- krondiamantbryllupper etc. og
familieforøgelser.
Vi er lidt usikre på om vi har
alle disse data. Det vil derfor
være en stor hjælp, hvis
kirkebladet . maj/juni 2010

man vil videregive sådanne
oplysninger til Frede Byg,
som sørger for, at det bliver
nævnt under denne rubrik.
Naturligvis kan du selv afgøre, om en sådan mærkedag
skal med i bladet, men under
alle omstændigheder vil
bladets redaktion og kirkens
ledelse gerne informeres.

blive holdt en båltale med
bevingede ord i midsommeraftenen.
Den ”Skt. Hans”, som har
givet traditionen navn, er
ingen ringere end Johannes
Døberen, som banede vej
for Jesus. Vi kan dog ikke
påstå, at det er en kristen
skik at holde Skt. Hansaften, men det er en hyggelig milepæl omkring sommersolhverv med dybe folkelige
rødder.
De fleste vil forhåbentlig
kunne skrive under på, at
om man ikke ligefrem
”elsker” sit land, så ønsker vi
dog af hjertet at synge med
på Drachmanns ord:
”Vi vil fred her til lands,
Sankte Hans, Sankte Hans”.

I dette nummer af kirkebladet skal nævnes, at:
Hans Bager, P.B. Lunds Vej
1A, Skanderborg den 22.
maj fylder 85 år.
Vi ønsker hjerteligt tillykke
og Guds velsignelse over
dagen og fremtiden.
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Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
blev i april måned indviet med en Festuge.
Her er et udpluk fra Festugen.

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

(se flere biller på www.saralystkirken.dk)

