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Bank 2318 0804 224 955
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Werner Berle,
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Ansvar for diakoni
Frede Byg
 87 48 08 51
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UngdomsCellegruppe
Anette Baden Pedersen
 40 81 01 08
abp@saralystkirken.dk
Smågruppekordinator
Jan Joanesarson
 26 68 21 68
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Økonomi
Ninna Pedersen
 86 16 24 25
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Århus Internationale Gospelkor
Niels Nørholm
 23 99 94 90
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John Lorenzen (redaktør)  61 79 42 47
Frede Byg,  87 48 08 51
Ole Bering,  86 27 90 25
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Leder

Vi lever i en tid
med store forandringer, og ingenting skal være,
som det var i sidste uge. Men når
vi så når julemåneden, skal
alting lige pludseligt være, som
det altid har været. Jul som i de
gode gamle dage - der hjemme
hos mor.
Samvær med familie og venner
står højt på prioriteringslisten i
december. Vi samles til kreativ
klippeklister-komsammen, gløgg
og gåture i skoven, juletræsfældning, kagebagning, konfekt og
god mad. Men jul er også den tid,
der udstiller familiens konflikter og
forstørrer smerten, mens andre
klipper julehjerter og holder hånd
omkring træet. Og familiens og
hjemmets rolle er blevet større og
vigtigere for danskernes identitet,
viser undersøgelser fra Ældresagen.
Netop hjemmet er et symbol, der
synes at indfange julefølelsen på
en stærk måde - hjem til jul. Så
mange mennesker gennemgår så
mange anstrengelser, så mange
udgifter og så meget besvær for
at komme hjem til jul. Vi vil gerne
hjem til et sted med varme, tryghed, velvære, accept, forståelse,
medfølelse, latter, tilgivelse, lægedom, vækst, opmuntring, håb
og ikke mindst kærlighed. Et
hjem, hvor vi hører til!
november/december 2010 . kirkebladet

Et flot billede af et hjem,
men når vi synes, alt er
sort og sindet er mørkt
når livet går i stykker mellem hænderne på én, når
man er tvunget til at være
alene i julen, fordi man er
syg, i fængsel eller bare
ensom, så finder vi ikke af
os selv den rette julehygge-jinglebell-whitechristmas-stemning. Så
må den logiske konsekvens jo være, at det med
jul, det er kun for de raske, de glade og dem, der
kan klare livet.
Men julen er ikke sådan at
slippe af med. Julenat
kom Gud til verden, som
et barn, fortæller juleevankirkebladet . november/december 2010

geliet. Ikke fordi nogen
havde kaldt på ham eller
bedt om det, forberedt sig
på det eller glædet sig til
det. Tværtimod er det jo
karakteristisk, ifølge juleevangeliet, at Gud ikke
kom på grund af, men på
trods af.

I Saralystkirken er gudstjenesterne som oftest
bygget op omkring et
tema, og i december har
vi en gudstjenesteserie
med overskriften: Kom
hjem til jul.
En serie om at komme
som man ér. Uanset hvad!

Julen kommer næsten lidt
bag på os. Det ikke er op
til os, om det skal blive jul.
Det er op til Gud. Og han
vil julen, uanset hvad. Ja, i
det lille barn kom Gud
selv for at invitere os hjem
til ham. Han kom til jul. Vi
kan komme hjem til jul. Et
hjem for alle, uanset hvad.

Du behøver ikke stå foran
kirkedøren med en fuldstændig udviklet tro som
indgangsbillet. Du behøver faktisk slet ikke tro for
at komme i kirken. Du kan
komme som du er!
Jeg vil ønske dig en rigtig
glædelig advent og julehøjtid.
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Livsinterview

Anette Pedersen er en meget
snakkesalig person, som
hun selv siger. Hun bruger
bl.a. sin glæde ved at snakke
med mennesker i sit job som
fjernvarmerådgiver ved AffaldVarme Århus, hvor hun
sidder i kundeservice.
I sin fritid kommer 26-årige

Anette i Saralystkirken, hvor
hun har venner, familie og er
medarbejder.

et endnu stærkere sammenhold i familien.

Hvad er vigtigt i dit liv, Anette?
- Det er uden tvivl min familie.
Vi har et godt fællesskab og en
tro, vi kan mødes om både
derhjemme og henne i kirken.
På det sidste er min storebror
også begyndt at
komme der.

- Nu kan Mathias heldigvis gå
igen og trække vejret ved egen
kraft. Vi har bedt meget for
ham både hjemme og i kirken.
Vi betragter det som et kæmpe
bønnesvar, at Mathias er nået
så langt, som han er.

Der er ingen tvivl om, at kirken
betyder meget for Anette. NogSammenholdet i
le af hendes allerbedste venfamilien Pedersen ner kommer der. De har et
har stået sin prøve åbent forhold til hinanden og
i de sidste månekan tage gas på hinanden,
der, hvor Anettes
hvilket også er vigtigt for Anetnevø, Mathias, har te.
været alvorligt syg.
Fra den ene dag til Hvilke opgaver har du i kirken?
den anden blev
- Jeg er ansvarlig for ungden 12-årige dreng domscellegruppen. Vi er en
ramt af en meget
lille kerne på en 4-5 stykker,
sjælden sygdom,
som står i en spæd start. Men
som lammede ham vi vil gerne have flere unge
og lænkede ham til med i gruppen. Vi vil selvfølgeen respirator i må- lig også satse på sociale aktivinedsvis. Mathias´s teter som filmaftener o.l. Dersygdom har ført til udover er jeg gået ind i Teen-

Troen er i hverdagen er vigtig for Anette
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Kirken, som samler teenagere
til samtale om søndagen. Det
er spændende at høre om det,
der går igennem hovedet på
teenagere og fedt at kunne
fortælle om, hvad troen betyder
for mig.
Hun snakker gerne åbent om
sin tro, men ønsker ikke at
pådutte folk noget. Anette er
ekstra glad i dag, fordi hun har
prøvet ikke at komme i kirken i
en årrække. Hun var i et forhold
med en mand, som hun elskede, men som ikke delte hendes
kristne tro. I den periode fravalgte Anette kirken. Men forholdet gik alligevel i stykker til
sidst.
- Jeg blev hurtigt glad igen og
kunne mærke, at jeg fik fyldt
det bæger, der havde været
tømt. Nu kører mit liv igen, siger
Anette og smiler.
Anette har en del fritidsinteresser. Ud over at være sammen
med familie og venner, motionerer hun meget, mest løb.
Lige nu går hun og pønser på
at begynde at gå til dans sammen med en god ven. Anette
har virkelig ”julelys” i øjnene,
når hun fortæller om gospel,
som hun går til én gang om
ugen.
- Det giver både en god energi,
og vi lovpriser Gud på en fed
måde. Og så lyder det godt,
griner Anette. Det er gennem
gospel, jeg har fundet ud af,
hvor meget den kristne tro betyder for mig.
kirkebladet . november/december 2010

Anette Ped

ersen er g

Har du nogle drømme for
fremtiden?
- Ja, jeg drømmer om på længere sigt at blive selvstændig
og kunne sælge Herbalife´s
produkter på fuldtid. Jeg har
selv tabt 20 kg gennem deres
kosttilskud, og jeg vil gerne ud
og møde en masse mennesker
og vejlede dem ud fra mine
egne erfaringer.

lad for live

t

venlige og imødekommende personer.
Hvordan gør du, Anette?
- Jeg er jo en meget positiv
person, så jeg lader bare kunden tale. Og til sidst finder vi
som regel en løsning. Mange
kunder vil faktisk gerne tale
med mig igen. Jeg tror, det er
den glæde, Gud giver mig, der
smitter af på folk.

Træning i at tale med mennesker får Anette nok af i det daglige ønskejob som fjernvarme- Man er næsten fristet til at ringe
rådgiver. Hun oplever nærmest ud og høre Anette ”smile i telenogle små ”mirakler, når brok- fonen”.
hoveder forvandler sig til
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Program for november
Man

1.

Tir

2. 14:00 Mellem Venner - for seniorer

Ons

3. 19:00 Aarhus internationale Gospelkor. Øvelse

Tor

4. 16:30 Konfirmandundervisning
18:00 KulturCafé med middag, kaffe og fællesskab
19:30 Koncert med Det Jyske Musikkonservatoriums pigekor

Fre

5.

Lør

6.

Søn

7. 10:10 Bøn i Saralystkirken
10:30 Nadvergudstjeneste og TeenKirke (ingen BørneKirke)

Man
Tir

8.
9.

Ons

10. 19:00 Aarhus internationale Gospelkor. Øvelse

Tor

11. 16:30 Ungdomsklyngen
16:30 Konfirmandundervisning
18:00 KulturCafé med middag, kaffe og fællesskab

Fre

12.

Lør

13.

Søn

14. 10:10 Bøn i Saralystkirken
10:30 Gudstjeneste, BørneKirke og TeenKirke
12:00 Fællesfrokost - medbring gerne mad til et fælles frokostbord

Man

15.

Tir

16.

Ons

17. 19:00 Aarhus internationale Gospelkor. Øvelse

Tor

18. 18:00 KulturCafé med middag, kaffe og fællesskab
19:00 Besøg fra Missionsorganisationen, Åbne Døre

Fre

19.

Lør

20. 10:00-17:00 Lederdag på landsplan

Søn

21. 10:10 Bøn i Saralystkirken
10:30 Gudstjeneste, BørneKirke og TeenKirke

Man

22.

Tir

23.

Ons

24. 19:00 Aarhus internationale Gospelkor. Øvelse

Tor

25. 16:30 Ungdomsklyngen
16:30 Konfirmandundervisning
18:00 KulturCafé med middag, kaffe og fællesskab
19.00 Filmaften (se titel opslag i hall´en)

Fre

26.

Lør

27.

Søn

28. 1. søndag i advent
10:10 Bøn i Saralystkirken
10:30 Gudstjeneste, BørneKirke og TeenKirke

Man

29.

Tir

30.
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Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen

Taler: Kent Nørholm

Taler: John Lorenzen

www.saralystkirken.dk

Program for december
Ons

1. 19:30 JuleGospelkoncert med Aarhus Internationale Gospelkor

Tor

2. 16:30 Konfirmandundervisning
18:00 KulturCafé med middag, kaffe og fællesskab

Fre

3.

Lør

4.

Søn

5. 2. søndag i advent
10:10 Bøn i Saralystkirken
10:30 Nadvergudstjeneste, BørneKirke og TeenKirke

Man

6.

Tir

7. 14:00 Julehygge for seniorer

Ons

8.

Tor

9. 16:30 Ungdomsklyngen
16:30 Konfirmandundervisning
18:00 KulturCafé med middag, kaffe og fællesskab

Fre

10. 19:30 Julekoncert med trompetisten Per Nielsen

Lør

11.

Søn

12. 3. søndag i advent
14:00 Julefest for alle aldersgrupper

Man

13.

Tir

14.

Ons

15.

Tor

16. 16:30 Konfirmandundervisning
18:00 Julefrokost i KulturCaféen

Fre

17.

Lør

18.

Søn

19. 4. søndag i advent
10:10 Bøn i Saralystkirken
10:30 Gudstjeneste, BørneKirke og TeenKirke

Man

20.

Tir

21.

Ons

22.

Tor

23.

Fre

24. 15:00 Julegudstjeneste

Lør

25. 1. juledag

Søn

26. 2. juledag

Man

27.

Tir

28.

Ons

29.

Tor

30.

Fre

31.

www.saralystkirken.dk

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen

Taler: Frede Byg

Taler John Lorenzen
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Koncert

Torsdag den 4.
november kl. 19.30 slår
Saralystkirken, Kirke- og
Kulturcenter, dørene op
for en komplet koncertoplevelse med pigekoret fra
det Jyske Musikkonservatorium. Denne optræden er
en skønsom blanding af
sang, musik, fortælling og
teater.
Koret opfører Steen Steensen Blichers historie, Røverstuen. Røverstuen er en
storslået fortælling om kærlighed, forældreoprør og
hjælpsomhed på tværs af
sociale skel. Den er fuld af
dramatik, med alt fra hemmelig kærlighed til spøgeri,
flugt og ildebrand, krybskytter, en smuk frøken og hendes skrækkelige mor. Under
al dramatikken, og den veloplagte fortælling, ligger
Blichers tro på ægte kærlighed og på respekten for det
enkelte menneske uanset
social status. Blichers tillid til
Guds nåde og retfærdighed
gennemsyrer hele fortællingen.
Musikkonservatoriums Pigekor, ledes og dirigeres af
Helle Høyer, som siden
8

1986 har undervist
studerende på konservatoriet i Århus i børnekorledelse.
Koret vandt i år Sangerdyst,
fra Kyst til Kyst, så der venter publikum en helt særlig
oplevelse, når de ca. 30
sangere folder sig ud. De er
hver især fortrinlige sangere
og synger på et højt niveau.
Røverstuen er en historie

og en koncertoplevelse for
alle generationer:
Entrè ved indgangen 75 kr.
Inden koncerten kan man i
KulturCaféen spise middag
kl. 18.00 for kun 20 kr. for
voksne og 10 kr. for
børn. Bordbestilling
på info@saralystkirken.dk
eller tlf. 86 16 24 25.
november/december 2010 . kirkebladet

Julen

Julen er en forventningens
tid. Der bliver sunget de
kære gamle sange og måske også et par nyere –
der dufter ”brunt og
brændt” rundt omkring.
Og det er sådan det skal
være!
I Saralystkirken, Kirke- og
Kulturcenter, vil der i december være mulighed for at
opleve denne særlige julestemning.
Julegospelkoncert
Onsdag den 1. december kl.
19.30 er der en julekoncert
med Århus Internationale
Gospelkor. Koret startede i
august og dette bliver deres
debutkoncert. Gå ikke glip af
denne oplevelse! Entré 50
kr.

arrangeres af ”Mellem Venner”.
Julefrokost i KulturCaféen
Torsdag den 16. december
kl. 18 byder KulturCaféen
på julefrokost. For 40 kr.
bydes der på sild, frikadeller
og flere af de andre velkendte julelækkerier. Drikkevarer
kan købes i caféen. Efter
veloverstået spisning i hyggeligt selskab vil der være
sang og musik samt forskellig underholdning for børn og
voksne. Bordbestilling på tlf.
86 16 24 25
Julefest for alle
Søndag den 12. december
kl. 14 indbydes alle til julefest i Saralystkirken. Vi vil gå
rundt om det store juletræ og
synge julesalmer. Der vil

være kagebord med clementiner og andet godt. Der
bliver såmænd også noget
underholdning for børn og
voksne, og hvem ved: måske er der også godteposer
til børnene!
Julegudstjeneste
Fredag den 24. december kl.
15.00 er der julegudstjeneste for alle. Der vil være
julesalmer, festlig sang og
musik, og John Lorenzen vil
tale om juleevangeliet, så
julens indhold kan blive markeret på ”lystavlen” , inden
det går løs i hjemmene. En familiegudstjeneste fy
ldt med atmosfære, forventning og glæde.

Julehygge for
seniorer
Tirsdag den 7. december kl. 14.00 er der
julehygge for alle seniorerne. Der vil være
plads til både sjov og
alvor, sang og leg, og
sammen vil vi søge ind
til julens centrale budskab. Eftermiddagen
kirkebladet . november/december 2010
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Relationer

I Saralystkirken vil vi gerne
være mere end et fællesskab i kirken. Vi vil gerne
bygge relationer til hinanden.
Det er ikke 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
Saralystkirken drømmer om mange forskellige fællesskaber
livets gang og det præg, livet
sætter på os.
grupperne. Alle grupper er
åbne og imødekommende,
Vi håber, du har lyst til at
Vi er ikke skabt til at leve på anerkendende og give plads være med i en af disse grupen øde ø. Vi udvikler os
til forskelighed. Grupperne
per!
bedst, når vi er sammen med mødes typisk hver anden uge
andre og kan drøfte livets
privat hos deltagerne - hvis
Jan Joanesarson er smågrupstore og små udfordringer.
man har plads og mulighed pekoordinator og tager gerne
Vi drømmer om mange forfor dette.
imod din tilmelding og dine
skellige fællesskaber. Ægte,
spørgsmål. Han kan kontakåbne, trosudviklende fælles- Vi forventer inden jul at starte tes på tlf. 87410544 eller
skaber - hvor vi kan være i
følgende grupper:
jj@saralystkirken.dk
dialog med hinanden om livet,  1-2 aldersmæssigt bredt
troen, hverdagen og meget
sammensatte grupper.
Tjek hjemmesiden for flere
mere.
 En kvindegruppe
informationer.
 En mandegruppe
En vifte af grupper
 En gruppe med fokus på
Vi ønsker at søsætte en rækstilhed og meditation
ke nye smågrupper, som er
 En Alphagruppe med fokus
forskelligt sammensat, alt
på det grundlæggende i
efter interesse, formål, alden kristne tro
der, livssituation m.m.. Der vil  En gruppe for unge samt
være nogle fællestræk for alle  En gruppe for teenagere.
10
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Omsorg

I de fleste moderne menneskers ører klinger begrebet diakoni nok lidt
antikveret.
At man indsatte diakoner i
den første kristne kirke til, at
tage sig af en række praktiske sociale opgaver kan vel
have haft sin berettigelse. At
man også kan have haft
brug for en sådan social
indsats i den vestlige verdens første industrisamfund
- en tid med et mangelfuldt
socialt sikkerhedsnet og
sundhedsvæsen, lyder også
plausibelt. Men i dagens
Danmark, hvor vi alle er
garanteret en eller anden
form for pension og kan få
en beskyttet bolig eller komme på plejehjem, hvis vi ikke
kan klare os alene, hvad
skal vi da bruge diakonien
til?
Diakoni betyder slet og ret
tjeneste (i en kirke), som
udføres af en diakon, og
derfor er alle, der påtager sig
en opgave i kirken egentligt
også diakoner; men vi vil i
Saralystkirken alligevel begrænse begrebet til at dreje
sig om den næstekærlighed,
kirkebladet . november/december2010

som Jesus viste os gennem
sit liv, og som vi som hans
efterfølgere opfordres til
fortsat at leve ud.

Måske har du selv et helt
andet forslag til, hvor du kan
gøre en diakoniindsats. Hvis
du gerne vil være med her,
bedes du henvende dig til
Frede Byg, tlf. 87 48 08 51
fb@saralystkirken.dk

Til at tage sig af menighedens ældre, syge og svage
har vi brug for diakonien i
Saralystkirken. Denne opgave har Frede Byg påtaget sig
at organisere, men i øvrigt er
alle velkomne til at gøre en
indsats på dette vigtige område. Det kunne eventuelt
være som
besøgsven,
der også
gerne går
med på en
indkøbstur
eller blot
med ud på
en spadseretur, eller
man kan
gøre det
ved at stille
sig selv og
sin bil til
rådighed for
kørsel af
ældre og
svage til
gudstjeneFrede Byg koordinerer fremover den diakonale indsats
sterne.
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Danmarks førende
trompetist, Per Nielsen, blæser julen ind
i Århus fredag den
10. december kl.
19.30.

Per Nielsen, der til
daglig solotrompetist i
Sønderjyllands Symfoniorkester, på sit charmerende sønderjyske
præsenterer julens melodier. På repertoiret
Per Nielsen vil med sine har han en perlerække
sprøde toner markere
af de mest kendte juleadventstiden og at den sange.
forestående højtid står
for døren.
Ved julekoncerten medPublikum er garanteret virker pianisten Mads
en hyggelig og stemGranum og den
ningsfuld aften, når

rumænske stjerneviolinisten, Alexandru Radu,
som har fået orlov fra
sit faste job som koncertmester i Malaysia
Symfoni Orchestra.
Billetsalg via
www.Billetnet.dk eller
på tlf. 70 15 65 65.
Entré 165 kr.

