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Leder

Har du prøvet at
være i fyr og flamme
for et eller andet og
så opdage begejstringen smuldre, når
det gik op for dig,
hvad der kræves for at virkeliggøre ideen?
Det er ret nemt at tage fornuftige
og ædle beslutninger, før vi konkret skal til at sætte os ned for at
regne og virkeliggøre drømmen.
Når vi ser, hvad det koster, står vi
pludselig over for realiteterne, og
de kan true ens gode idealer.
Jeg har en drøm. Jeg drømmer
om at bygge en bro. En bro forener mennesker, skaber sammenhæng, giver nye muligheder
og gør i det hele taget livet meget
nemmere. Jeg tror dybest set
kun, at livet kan gro, når vi bygger
bro.
Jeg drømmer om at bygge en bro
til de mennesker, der bor i Århus
og i dette område. Jeg synes
også, det er spændende, livsbekræftende og lærerigt at bygge
bro mod det, der er på ”den anden side”. Kirkebyggeperioden er
slut, men vi forsætter med at
bygge en bro.
Alle kirker vælger, mere elle mindre bevidst, hvordan de gerne vil
være. Vi vil være en kirke for alle
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mennesker og ikke mindst
for dem, der ikke normalt
vandrer ind og ud af kirken. Vi vil konstant arbejde på at bygge bro til den
tid, vi lever i.
Det var bestemt ikke kedeligt at følge Jesus, og
det skal ikke være kedeligt at komme i kirken.
Hvorfor er vores billede af
Gud og Jesus altid så
seriøst og alvorligt? Alle
de billeder, figurer og
skulpturer jeg har set af
Jesus og Gud, er lavet på
denne måde. Jeg har ikke
set et billede, hvor de
griner og smiler. Det ser
ud, som Jesus dør på alle
billederne.
Bibelen portrætterer Jesus som en glad og lykkelig person, der reflekterer
Guds natur. Når du tænker på Jesus, og den
måde han var på overfor
mennesker, så var han
kirkebladet . marts/april 2010

fyldt med glæde. Folkemængder fulgte efter ham
over alt. Det gør de ikke
efter forskruede personer.
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. Jesus
havde et meget vindende
væsen, var meget attraktiv og glad. Han sagde
også mange sjove ting.
Det kan godt være, kirker
er kedelige, men det holder ikke at påstå, at Jesus
var kedelig. Det var spændende at følge ham.
Gud er OK – det er bare
ærgerligt, han har så
mange kedelige venner.
Jesus kom og byggede
bro. Distancen mellem
himmel og jord er for altid
udlignet. Gud kom selv.

Tænk, hvis det hele kom
an på os selv. 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.
Hvis vi altid kun fik som
fortjent.
Det er det, den kristne tro
handler om. Om at være
set på med tilgivende
øjne, om at få lov til at
begynde påny. 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.
Jeg glæder mig til at hilse
på dig - og jeg begynder
gerne på brobyggeriet.
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Kirkebyggeri

De, som går deres daglige
tur med hunden langs Ringvej Syd, vil inden for det
sidste års tid måske have
undret sig over de forandringer, der er sket henne
på hjørnet af Ringvejen og
Saralyst Allé.
Den store grund, som var
blevet til et vildnis af ”revl og
krat”, var ved at falde i men-

neskehænder. Først begyndte store maskiner at rykke
træer op med rode og planere en del af jorden. Derefter
kom der skurvogne med
mandskab, og så gik det
stærkt. Man blev vidne til
grundstøbning, mure der
skød op, og sidst på efteråret
vajede kransen så over det
åbne tag som symbol på
rejsegildet. Hvad er det dog
for noget alt sammen, spørger hundelufteren og måske
nogle af de mange bilister,
der suser forbi på arbejde
hver dag.
Det er såmænd en ny kirke,
der er blevet bygget i Holme.
Kirkens navn er Saralystkirken med tilføjelsen: Kirke- og
kulturcenter. Søndag den 11.
april er der officiel indvielse af
projektet.

Et anderledes arkitonisk udtryk
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Lad os skrue tiden nogle år
tilbage for at se på baggrunden for den nye kirke. Inde i
Langelandsgade lå der i en

menneskealder en frikirke
ved navn Saronkirken.
I årenes løb havde der været
mange aktiviteter ud fra kirken bl.a. en ugentlig Åbendør aften, hvor folk kunne
komme ind i fællesskabet og
nyde et måltid mad. En anden arbejdsgren var spejderarbejdet. Lokalerne havde
genlydt af korsang og diverse
interessegrupper. Og så var
der selvfølgelig ugentlige
gudstjenester.
Ude på Orionsvej lige oven
for væddeløbsbanen var der
fra 1980 og fremefter ligeledes et kirkeligt arbejde. Det
foregik i en ombygget cowboybukse-fabrik, hvor der var
masser af plads til fritidsvirksomhed. Mange børn har sat
deres ben i lokalerne, og
nogle er blevet hængende
som voksne. Om søndagen
var der gudstjeneste, om
torsdagen fællesspisning, og
som ét af årets store højdemarts/april 2010 . kirkebladet

punkter tog hele menigheden på Pinselejr, ikke sjældent ude på Sletten eller på
Ømborgen ved Ry.
De to kirker begyndte løbende at nærme sig hinanden, holde fællesmøder og
lejre. Og som tiderne udviklede sig, endte processen
med, at de to kirker besluttede at ”slå deres pjalter”
sammen. Det skete for omkring fem år siden.
Begge kirker solgte deres
bygninger og stod så i bogstaveligste forstand på
”Herrens mark”. De var
enige om at gå sammen om
nye bygninger. Men da der
ikke lige bød sig noget oplagt, lejede de sig i en periode ind i det gamle AMUcenter på Bjødstrupvej.
Siden har Århus Baptistkirke
velvilligt delt lokaler med
Saralystkirken.
Den 11. april er det slut med
at være ”hjemløs”. Så tages
kirkebladet . marts/april 2010

de nye bygninger ved Ringvejen for alvor i brug.
Historien bag beliggenheden er, at kommunen udbød
hjørnegrunden til salg, og
det blev altså Saralystkirken, der vandt det
”pokerspil”, hvorefter byggeriet gik i gang og tog fart.
I Saralystkirken ser man
frem til indvielsen med stolthed og forventning. Det er
en lang proces, der ender
den 11. april. Ikke med et
punktum, men med en ny,
fælles begyndelse på den
kirke man gerne vil gøre til
hele områdets Kirke- og
Kulturcenter. Derfor er alle
børn og voksne velkomne til
indvielsesgudstjenesten
søndag den 11. april kl.
10.30, den efterfølgende
frokost og til receptionen kl.
14.00 hvor der vil være flere
forskellige musikalske indslag.

I ugen fra mandag den 12.
til søndag den 18. april er
der Festuge i kirken. Dette
kan der læses mere om på
de kommende sider.

Et lyst og åbent indgangsparti
5

Festuge

I et rigtig eventyr festede de i flere dage,
når der var noget særligt at fejre. De gør
vi også, når den nye kirke skal indvies.
Kom og deltag i festen, der strækker sig
over ni dage!
Vi vil gerne give mange anledning til at se
den nye kirke og samtidig deltage i et eller
flere af de mange arrangementer, der finder
sted i Festugen fra den 10.-18. april.
En festuge, der byder på mange muligheder
for at nyde en god koncert, lytte til et spæn-

dende foredrag, deltage i en gudstjeneste
eller få en bid mad. Vi ønsker at byde alle
indenfor til en åben fest.
Her kan du læse om de forskellige arrangementer:
Åbent Hus
Lørdag den 10. april kl. 11.00-14.00
Kom indenfor og se hvordan Kirke– og
Kulturcentret er indrettet. Vi byder naturligvis
på noget at spise og drikke.
Indvielsessøndag
Søndag den 11. april kl. 10.30
En helt særlig og ekstra festlig gudstjeneste
med bl.a. masser af musik. En historisk dag i
Saralystkirken.
Kl. 12.30 er alle velkomne til at deltage i en
kirkefrokost. Frokosten koster et mindre beløb.
Kl. 14.00 er der reception, musik og taler. I
mens vil der være trylleshow for alle børn og
teenagere.
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Foredrag: Fra moonie til folkekirkepræst
Mandag den 12. april kl. 19.30

Koncert med Lis og Per
Tirsdag den 13. april kl. 19.30

Et spændende foredrag af Martin Herbst.
I næsten tyve år var Martin Herbst en af
Moon-bevægelsens mest trofaste disciple.
Dag og nat knoklede han som en vild for
udbredelsen af Moons lære. Han bortadopterede bl.a. sin søn til et barnløst moon-par.
Han rejste verden rundt og nåede helt op i
toppen af ledelseshierakiet i bevægelsen.
En dag falder det hele sammen for Martin
Herbst. Under et ophold ved bevægelsens
hovedkvarter i New York går det på for ham,
at Moon ikke selv kan leve op til sin egen
lære. Martin Herbst må derfor indse, at den
tro, som han har ofret alt for, er falsk, og han
har levet i et bedrag.
I dag er Martin Herbst præst i Folkekirken.
Lyt til et spændende foredrag. Entre 50 kr.

Duoen Lis og Per synger og spreder varme

Den populære pop-duo giver altid sit publikum et meget varmt indtryk. Duoen synger
flere af de gode kendte danske sange og
deltagerne får et anderledes nuanceret billede af disse velkendte sange.
De har udgivet en større antal indspilninger
og vundet både platin, sølv og guld for deres
imponerende salg.
Lis og Per spreder varme og glæde til deres
publikum, som er i alle aldre.
Entre 100 kr.

”
”
Martin Herbst
Martin Herbst står bag et tankevækkende foredrag
kirkebladet . marts/april 2010

(fortsætter på side 8 og 9…)
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Festuge
Mimeforestilling med skuespiller
Carlos Martinez, Spanien,
Onsdag den 14. april kl. 19.30.
Det er lykkedes at få den internationale anerkendte mimer, Carlos Martinez, til at komme
til Århus. Han er et unikum og helt enestående udtryksfuld som mimer.
Han har medvirket i adskillige TV-shows og
modtaget en række priser for sine præstationer. En aften uden de mange ord. Dette er
international klasse!
Entré 100 kr. - børn gratis!
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KulturCaféen
Torsdag den 15. april kl. 18.00.
Kunne du tænke dig at slippe for at forberede
aftensmad til dig og hele familien?
Så kom og være med i KulturCaféen, der er
åben hver torsdag kl. 18.00.
Middagen koster kun 20 kr. for voksne og 10
kr. for børn.
Det er en aften for hele familien. Efter middagen er der Børne– og Teenklub. Imens kan
de voksne denne aften komme til gospelkoncert med Living Gospel!
Tilmelding til middag tlf. 66 140 140.

Carlos Martinez, Spanien, kommer til Århus
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Gospelkoncert med Living Gospel
Torsdag den 15. april kl. 20.00.
Living Gospel er et større Århusiansk gospelkor der forstår at trykke den af. Koret synger
med en smittende energi.
Oplev gospel i sit oprindelig element og
mærk suset fra de engagerede sangere.
Entré 50 kr. - børn gratis!

Koncert med Anne Dorte Michelsen.
Søndag den 18. april kl. 19.30
Søndag aften er der lagt op til et brag af en
afslutning på festugen når der er koncert
med Anne-Dorte Michelsen.
Anne Dorte Michelsen er kvinden bag mange
af Danmarks store hits. Derudover har hun
en lang solo-karriere bag sig, og det er med
sange fra hele karrieren i bagagen, at Anne
Dorte lægger op til en musikalsk rejse gennem egne hits.
Det bliver en koncert med nærvær og intimitet – en aften hvor den gode tekst er i højsædet, og hvor det bliver svært ikke at nynne
med. Anne-Dorte Michelsen kommer til sin
fødeby med et par andre musikere.
Gå ikke glip af denne afslutningskoncert!
Entré 150 kr.

Living Gospel er garant for en super gospelkoncert

Info om billetter

Køb billetter i forsalg her:
Føtex i Holme,
Nygårdsvej 95, Højbjerg
Jack Pot kiosken,
Rundhøjtorvet 3, Højbjerg
Saralystkirken, tlf. 66 140 140
Spar 20% og køb billetter til alle
arrangementer for kun 360 kr
Billetter sælges ved indgangen.
Dørene åbnes en time inden
arrangementet begynder.
kirkebladet . marts/april 2010

Anne Dorte Michelsen giver koncert i Saralystkirken
9

Program for marts
Man

1.

Tir

2.

Ons

3.

Tor

4. 14.00 Mellem venner, foredrag ved Frede Byg
18.00 KulturCaféen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne og Teenklub

Fre

5. 16.00 Kvindernes internationale bededag i Den Katolske Kirke, Ryesgade 26

Lør

6. 09.00 Rengøringsdag i Saralystkirken , med rundstykker og kaffe

Søn

7. 10.30 Gudstjeneste, nadver og Børnekirke
(Baptistkirken, Hedemanngade 1, Århus)

Man

8.

Tir

9.

Ons

10. 16.30 UngdomsCellegruppe, Hedemannsgade 1

Tor

11. 18.00 KulturCaféen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne og Teenklub

Fre

12.

Lør

13. 09.00 Rengøringsdag Saralystkirken, med rundstykker og kaffe

Søn

14. 10.00 Fællesgudstjeneste med Baptistkirken og Børnekirke
Afslutningsgudstjeneste i Baptistkirken, Hedemanngade 1, Århus

Man

15.

Tir

16.

Ons

17.

Tor

18. 18.00 KulturCaféen med middag, kaffe og fællesskab i Saralystkirken!
18.30 Børne og Teenklub

Fre

19.

Lør

20.

Søn

21. 10.30 Gudstjeneste - første gudstjeneste i den nye kirke!
Velkommen i Saralystkirken, Saralyst Allé 140, Højbjerg
12.00 Frokost
13.00 Årsmøde

Man

22.

Tir

23.

Ons

24. 16.30 UngdomsCellegruppe, Saralystkirke

Tor

25. 18.00 KulturCaféen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne og Teenklub

Fre

26.

Lør

27.

Søn

28. 10.30 Gudstjeneste og Børnekirke - Palmesøndag

Man

29.

Tir

30.

Ons.

31.
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Taler: Kent Nørholm

Taler: Jens Christensen

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen
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Program for april
Tor

1. 18.00 Skærtorsdag med stillegudstjeneste, påskespisning og nadver

Fre

2.

Lør

3.

Søn

4. 10.30 Påskegudstjeneste og Børnekirke

Man

5.

Tir

6.

Ons

7. 16.30 UngdomsCellegruppe, Saralystkirken

Tor

8. 14.00 Mellem venner, besøg af John Lorenzen
18.00 KulturCaféen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne og Teenklub

Fre

9. 17.00 Hjemmeoseren hos Ulla og Jan Christensen, Rosenvangs Alle, 84, Viby

Lør

10. 11.00-14.00 Åbent Hus - kom indenfor og se kirken

Søn

11. 10.30 Indvielsesgudstjeneste og Børnekirke
12.30 Frokost
14.00 Reception m.m.

Man

12. 19.30 Foredrag af Martin Herbst, som fortæller om sin forandring fra at være
”moonie” til i dag at være sognepræst

Tir

13. 19.30 Koncert med Duoen Lis og Per

Ons

14. 19.30 Den internationalt kendte mimiker, Carlos Martinez fra Spanien, optræder

Tor

15. 18.00 KulturCaféen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne og Teenklub
20.00 Gospelkoncert med ”Living Gospel”

Fre

16.

Lør

17.

Søn

18. 10.30 Gudstjeneste og Børnekirke
19.30 Koncert med Anne Dorte Michelsen

Man

19.

Tir

20.

Ons

21. 16.30 UngdomsCellegruppe, Saralystkirken

Tor

22. 18.00 KulturCaféen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne og Teenklub

Fre

23. 17.00 Hjemmeoseren hos Mia og Kent Nørholm, Tranbjergvej 35, Tranbjerg

Lør

24.

Søn

25. 10.30 Gudstjeneste og Børnekirke
19.00 Koncert med afrikansk kor

Man

26.

Tir

27.

Ons.

28.

Tor

29. 18.00 KulturCaféen med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne og Tennklub

Fre

30.

www.saralystkirken.dk

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen

Taler: Werner Berle
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Livsinterview

Når man taler med Lene
Møller, kan man ikke undgå at blive berørt af den
positive grundtone, der
går som en rød tråd igennem Lenes betragtninger
over sit 53-årige liv. Stabilitet og netværk er ord,
hun bruger flere gange i
løbet af interviewet.

venskaber går 35 år tilbage.
Jeg har stadig mine forældre,
min mand gennem 33 år, Jørgen og tre skønne sønner. Det
er et privilegium at have sådan
et netværk.

Lene har været på mange
kurser, der er med til at sikre,
at hun ikke går i stå. Som pædagog ønsker Lene at have
noget at give og at kunne gøre
en forskel.

På ”arbejdsfronten” giver Lene
også udtryk for stabilitet. Gennem 22 år har hun været på
en institution for 0-6 årige. Hun
holder af at arbejde med børn,
- Det er værdifuldt at kunne se bl.a. fordi hver dag byder på
tilbage på, at mit liv har rigtig overraskelser, som kræver
dybe rødder, siger Lene. Mine fleksibilitet af medarbejderen.

Hvad er dit mål i arbejdet med
børn?
At støtte op om, at de får et
godt børneliv og bevarer den
umiddelbare nysgerrighed,
glæde og mod på livet.

Lene Møller siger, at troen altid har været en naturlig del af hendes liv
12

Hvad kan du lide at lave i fritiden?
Gå lange gåture og færdes i
naturen. Og så elsker jeg sol
og varme, så jeg skynder mig
ud på terrassen med en god
bog, så snart de første stråler
viser sig!
Hvad er dit foretrukne læsestof?
Velskrevne romaner og portrætter, men også pædagogisk
faglitteratur, som jeg kan bruge som vejleder for praktikanter og i mit fag. Min sidst læste
bog er Boghandleren i Kabul,
der gør én klogere på andre
religioner og kulturer.
marts/april 2010 . kirkebladet

Lenes tre sønner er hhv. 29, 26
og 23 år. De er for længst fløjet
fra reden, og hun fandt det
meget naturligt, at de fik lyst til
deres eget og flyttede hjemmefra. Men hun ser frem til søndag aften, hvor det er blevet en
tradition, at sønnerne kommer
hjem og råhygger med mors
gode mad og hyggeligt samvær
i familiens skød.

ikke mindst fået gennem kirken.
Hun lægger vægt på, at fællesskabet er åbent og varmt, men
alligevel består af meget forskellige mennesker.

Kan du sætte ord på din tro?
Troen er som et holdepunkt, en
balance i mit liv. Et sted at gå
hen med bekymringer og frygt.
En grund til at have noget at
give og kunne være noget for
Hvad betyder den kristne tro for andre.
dig?
Troen har altid været en natur- Hvordan lader du op?
lig del af mit liv. Jeg havde
Det er en oase i en travl hverkristne forældre, gik i søndags- dag at tage mig stunder, hvor
skole og var engageret i spej- jeg fordyber mig i en tekst fra
derarbejde. Men som 14-årig fik Bibelen og beder til Gud.
jeg et mere personligt forhold til
troen og blev en aktiv deltager i Hvad forventer du af den nye
den kirke, jeg stadig kommer i. kirke?
Det bliver godt at få en ny ramDe tætte venskaber, som Lene me at arbejde ud fra, og jeg
er så taknemlig for, har hun
håber, at vi kommer ud over
kirkebladet . marts/april 2010

dørtærsklen og møder mennesker, som vil være åbne og
nysgerrige efter at finde ud af,
hvad sådan et fællesskab mon
indeholder. Jeg kan jo kun sige,
at det har været meget værdifuldt for mig.
Lene Møller drømmer om i sin
tredje alder at komme endnu
mere ud at rejse og se verden.
Sammen med Jørgen har hun
været i Thailand og på Filippinerne. Her så hun et arbejde i
slummen, hvor hun gerne en
dag vil vende tilbage og yde en
indsats.
- Vi er jo så privilegerede i Danmark, så man får lyst til at dele
ud af vores overflod, slutter
Lene.
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Højtid

De fleste i Danmark, som
man stiller dette spørgsmål, vil nok i første omgang komme i tanker om,
at påsken betyder et par
ekstra fridage, og så er der
jo også påskeliljer, påskeharer og påskeæg.

julen, til sidst døde på et
kors for vore synders skyld
(skærtorsdag, langfredag).
Men heldigvis stopper beretningen om Jesu liv på jorden
ikke der, for han genopstod
påskemorgen (1. påskedag)
og halleluja for det.

Jo, der er mange ting, skikke
og traditioner knyttet til påsken, som har såre lidt med
påskens egentlige indhold at
gøre.

Derfor er påsken for os som
kristne først og fremmest en
tid til besindelse, fordybelse
og glæde.

For hele kristenheden er
påsken en højtid, som minder os om, at Jesus Kristus,
hvis fødsel vi fejrer med

Det vil der blive lejlighed til
ved to særlige gudstjenester
i Saralystkirken.
Den første vil være:

Skærtorsdag, den 1. april
kl. 18.00, hvor der vil være
et fælles påskemåltid. Desuden vil der være en stillegudstjeneste til fordybelse
og eftertanke og der vil blive
indrettet forskellige stationer
rundt om i kirken, som man
kan bevæge sig frit rundt
imellem. Her vil man bl.a.
kunne deltage i nogle af de
ting, vi måske ikke praktiserer så ofte i kirken. Og endeligt vil vi også skærtorsdag
dele nadveren med hinanden.
Den næste gudstjeneste i
påsken har vi:
Påskedag, søndag den 4.
april kl. 10.30, hvor vi sammen vil fejre, at Jesus besejrede død og helvede, da han
stod op af graven påskemorgen.
Lad os sammen gøre denne
påske til en fest for hele
menigheden i den nye kirkebygning, hvor vi sammen
glæder os over frelsen og
livet i Jesus Kristus.
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Støttekoncert

Det afrikanske kor Global Voices er på Europa-turné og kommer til
Danmark og Saralystkirken, søndag den 25.
april kl. 19.00.
Alle musikere i koret har
enten mistet en eller
begge forældre og støttes i dag af det internationale
fadderskabsprogram, Kristen
Børnefond Global-Care.
Koncerterne med Global
Voices er en perfekt blanding af rytmisk dans og sang
og levende beretninger af
deres liv og tro. Der vises
regionale eller stammetypisk
påklædning og danse som
normalt opføres til vigtige
begivenheder i livet så som
bryllup, forlovelse eller
fødsel.
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Global Voices efterlader
aldrig tilhørerne uberørt!
Særligt den østafrikanske
leder Hanson Baliruno tryllebinder publikum på en indtagende måde og tager dem
med på en rejse til Afrika.
Koret blev grundlagt for 8 år
siden. Siden har teenagerne
fået et stort repertoire af
sange som er præget af
deres tro, deres personlige
liv og deres kærlighed til
deres hjemland.
I 28 år har Kristen
Børnefond GLOBAL
CARE været aktiv i
Uganda. Saralystkirken er en del af
dette vigtige arbejde.

Fonden formidler fadderskaber og ønsker at gennemføre bæredygtige projekter
indenfor viden, uddannelse,
medicin og forbedring af
levevilkår i lokalområder.
Målet er hjælp til selvhjælp.
Saralystkirken er en del af
dette vigtige og livsbekræftende arbejde i Afrika.
Velkommen til en koncert for
hele familien. Kom og få en
helt særlig afrikansk oplevelse!
Der er fri entré til denne
koncert! Der kan købes kaffe
m.m.
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Fællesskab

I Saralystkirken vil vi gerne være mere end et fællesskab i kirken. Vi vil gerne bygge relationer til
hinanden.
Det er ikke et muligt at alle
kender alle. Det er heller
ikke et mål. Men vi vil gerne,
at alle bliver set af nogen. Vi
vil gerne, at alle oplever, at
der er nogen, de kender, og
som kender dem så godt, at
de kan følge med i det præg,
livet sætter på os. Fællesskab og relationer er nogle
af nøgleordene for en kirke.
Den første gruppe
Vi er ikke skabt til at leve på
en øde ø. Vi udvikler os
bedst, når vi er sammen med andre og
kan drøfte livets
store og små udfordringer. Adam havde
ikke været alene ret
længe, inden det
blev for kedeligt, og
Gud skabte Eva.
Man kan diskutere,
hvor heldigt det fællesskab så umiddelbart var. De lærte i
alle fald noget
16

sammen om livet på den
hårde måde.
Jesus og smågrupper
Da Jesus gik, som menneske her på jorden, flokkedes
folk omkring ham. Der var
mange, som gerne ville ham
noget. Alligevel prioriterede
han 12 personer, og i tre år
brugte han det meste af sin
tid på at være sammen med
dem på en livsforvandlende
rejse. Sammen med dem
skabte han nogle tætte relationer, som holdt igennem
både sorger og glæder. De
snakkede og var i dialog
med hinanden om livet, troen, arbejdet og mange andre
eksistentielle spørgsmål.

Små grupper i hverdagen
I Saralystkirken vil vi gerne
lade os inspirere af Jesu
måde at være sammen med
andre på, og ser noget værdifuldt i jævnligt at mødes
disse mindre grupper.
I dag er der flere grupper i
kirken, og der er bl.a. en
nystartet gruppe for unge.
Der er også plads til dig!
Vil du vide mere, er du
velkommen til at kontakte
Maibrit Højgaard
tlf. 86 52 30 75
eller mh@saralystkirken.dk

marts/april 2010 . kirkebladet

Seniorers

Mon ikke de fleste af os
har behov for – i hvert fald
af og til – at være mellem
venner, et sted, hvor man
kan slappe af, hygge sig
sammen med andre og i
øvrigt bare være sig selv.
En sådan oase tilbyder vi i
Saralystkirken den første
torsdag i måneden, hvor der
arrangeres en sammenkomst om eftermiddagen kl.
14 til ca. 16. Det gælder dog
ikke i ferieperioderne
At det er en hverdags eftermiddag betyder naturligvis,
at de fleste af deltagerne
typisk vil være pensionister
eller efterlønnere, men navnet ”mellem venner” skal
understrege, at disse arrangementer er åbne for alle,
der har tid, lyst og mulighed
for at være med. Ud over
kirkebladet . marts/april 2010

kaffe (eller te) og kage, vil
der almindeligvis blive budt
på en eller anden form for
underholdning i form af et
foredrag, lysbilleder eller
sang og musik.
Programmet udarbejdes for
et halvt år ad gangen, og
findes som en særskilt folder
i kirken, ud over, at det naturligvis også er med i den
samlede programoversigt på
side 8 og 9 her i bladet.
Heraf fremgår det, at der
inden sommerpausen vil
være tre arrangementer.
Torsdag, den 4. marts
kl. 14.00 vil Frede Byg fortælle om de såkaldte
”kartoffeltyskeres” komme til
Danmark, deres liv og virke
på Alheden og om de spor,
de har efterladt sig synlige i
landskabet, men også min-

dre åbenlyse i form af stednavne, familienavne m.m.
Torsdag, den 8. april
kl. 14.00 har vi vores præst,
John Lorenzen, til at fortælle
om sit liv og sit kald, som har
ført ham langt omkring: først
til Norge, hvor han fik sin
teologiske uddannelse, derefter præst på Bornholm og
senere i Grindsted, inden
han kom til den foreløbigt
sidste station, som er Saralystkirken i Århus.
Vi slutter 1. halvår med en
udflugt til Alheden, hvor vi
går i kartoffeltyskernes spor.
Har du brug for kørelejlighed
til disse arrangementer, skal
du blot kontakte Frede Byg
på tlf. 87 48 08 51
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Nyheder

Lørdag den 13. marts kl.
17.00 er der børne– og
teen overnatning i den nye
kirke, og vi slutter søndag
den 14. kl. 11.30.

Alle mellem 7 og 17 år er
velkommen til at deltage.
Programmet består af hygge
og fælles aktiviteter.

Hvis det bliver færdigt, vil
vi også indvie
det nye kuglerum!!
Medbring sovepose, liggeunderlag, tøj til ude og inde,
spil m.m.
Tilmelding senest søndag
den 7. marts til Kent Nørholm på
kentnorholm@email.dk
eller tlf.: 86 72 24 34.
Velkommen til en historisk
overnatning!

Hjemmesider er for mange
det første indtryk, de får af
et nyt sted og den primære kilde for søgning af
informationer. Snart går
Saralystkirkens nye hjemmeside i luften.
Nogle af grundtankerne bag
den nye side er bl.a., at
opdateringen skal gøres
mere tilgængelig, så det ikke
hænger på en person. Vi har
valgt et styringsprogram, der
vil gøre os i stand til, at have
mange journalister på siden,
som på en nem måde kan
18

være med til at
opdatere siden.
En anden af ideerne bag den nye
side er, at den i
strukturen skal
vise, at Saralystkirken har plads
til alle, og at der foregår
noget for alle.

nem at få flere journalister til
at skrive på siden.

Det er et klart ønske, at
siden skal være dynamisk,
og at det bliver en side, man
ofte går ind og tjekker for at
få det sidste nye med. Dette
håber vi at kunne opnå gen-

Et billede siger mere end
tusind ord, og vi glæder os
til, at kunne præsentere
Saralystkirkens nye virtuelle
”lokaler” - forhåbentlig lige
efter påske.
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Hvert år - den første fredag
i marts - forener Bededagen kristne kvinder i mere
end 180 lande i et verdensomspændende fællesskab
omkring bøn og handling.

Århus er naturligvis også
med i dette store netværk og
arrangementet afholdes i år
fredag den 5. marts kl. 16 i
Den Katolske Kirke , Ryesgade 26
Tanken om en fælles bededag går så langt tilbage som
til 1887, da kvinder fra den
presbyterianske kirke i Amerika blev kaldt sammen for at
fastsætte en bestemt dag,
indviet til bøn. I 1927 blev
bededagen ændret til en
international bededag og i

.
Saralystkirken er en frikirke og det betyder i korte
vendinger, at vi selv bestemmer. Søndag den 21.
marts kl. 13.00 er der årsmøde i kirken.
Årsmødet er stedet hvor vi
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ser tilbage på året der gik,
med beretninger og
tilbageblik. Det er også på
årsmødet vi ser frem mod
de kommende år.
Vi har selv ansvar for at
virkeliggøre det, vi nu måtte

de følgende år spredtes tanken til flere og flere
lande.
Det er en betagende tanke,
at kristne kvinder af forskellige racer, kulturer, traditioner
og sprog på denne bestemte
dag beder de samme bønner. Det sker time for time
lige fra øst og til solen går
ned over til den vestlige kyst
i Nord- og Sydamerika.

beslutte, og det medfører
det store engagement.
Kirken er bestemt ingen
loge, derfor er årsmødet
åbent for alle. Det er dog
kun ”medlemmer”, der kan
stemme.
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Kirken skal indvies, og det gør vi med en Festuge

Festuge program fra den 10.-18. april
Lørdag den 10.

Åbent Hus, kl. 11.00-14.00

Søndag den 11. Indvielse festgudstjeneste, kl. 10.30
Kirkefrokost, kl. 12.30
Reception, musik og taler samt trylleri for børn, kl. 14.00
Mandag den 12. Foredrag med Martin Herbst:

Tirsdag den 13.

Koncert med duoen, Lis og Per, kl. 19.30

Onsdag den 14.

Mimeaften med Carlos Martinez, Spanien, kl. 19.30

Torsdag den 15. KulturCafeen med middag kl. 18.00
Gospelkoncert med Living Gospel, kl. 20.00
Søndag den 18. Koncert med Anne-Dorte Michelsen. Kl. 19.30

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

”Fra moonie til folkekirkepræst” kl. 19.30

