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Leder

Det er ikke dråben der får bægeret til at flyde
over. Problemet
er at bægret allerede var fyldt, da
dråben kom. Den er jo lige
kommet, og kan ikke gøre for at
bægeret er fyldt.
Hvis nu bægeret havde været
tomt, kunne der have været flere
hundrede dråber. Problemet er
det fulde bæger.
Måden, vi oplever livet omkring
os, handler i nogen grad om,
hvordan mennesker omkring os
opfører sig, men måske handler
det i endnu større grad om vores
møde med vores følelser.
Det er vigtig, hvad et menneske
føler. Følelser giver os en masse
information om, hvordan vi i grunden har det. De lyver aldrig. Jo,
de kan nemt spille os et pus, og
få os til at gøre eller sige noget
dumt, men lyver, det gør de ikke.
Hvordan bliver en følelse til? Det
ene øjeblik er livet ukompliceret,
men i løbet af en tiende del af et
sekund, er hele det indre landskab i storm, eller fyldt af en gnistrende glæde, fordi en følelse er
kommet til. Hvad er der sket?
En impuls, en begivenhed, en
oplevelse… noget der sker derude, har skabt en reaktion herinde.
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Følelserne er hovedpulsåren i vores mentale liv.
En hovedgade i et indre
landsskab. Det er vigtigt,
hvad er mennesker føler,
for følelser er fulde af
information.
”Få ting er mere alvorligt
end at fratage et menneske retten til at opleve
sine egne følelser” siger
den norske præst, Karsten Isachsen.
De fylder meget i livet, og
følelser er det meste i et
menneske. Det er jo ikke
sådan, at du tænker dig
glad eller tænker dig lidt
trist til mode. Nej, du føler
dig glad og af og til lidt
trist til mode.
Det må jo ikke blive et mål
for noget menneske at
blive usårlig, det er at
tage døden på forskud. Vi
skal tage vare på vores
kirkebladet . september/oktober 2010

sårbarhed, men samtidig
går det an at øge sin tålmodighed, så vi kan bevare livsglæden.
Dette kirkeblad er et temanummer om fællesskab. Vi vil glæde os over
fællesskabet med Gud og
med hinanden. I dette
efterår, og en stor del af
foråret, vil vi sætte fokus
på fællesskabet. Ingen af
os er skabt til at leve på
en øde ø. Vi er skabt for
at have fællesskab med
hinanden. Vi er ikke skabt
som robotter af stål og
teknik, vi er skabt som
hele mennesker med
mange forskellige tanker,
og ikke mindst følelser. Vi
vil være et fællesskab, der
består af levende mennesker - der både nyder
livet, dyrker livet og til
tider kæmper med.

Vi er et voksende fællesskab og har ingen urealistiske forventninger om at
alle kender hinanden. Vi
har derimod en forventning om, at alle kender
nogen og at alle har nogen at dele fællesskab
med. I efteråret starter vi
flere nye smågrupper.
Dette kan du læse meget
mere om i bladet. Vi håber, at rigtig mange har
lyst til at være en del af
fællesskabet i Kirke- og
Kulturcentret, og at mange vil deltage i en af de
nye smågrupper.
Velkommen indenfor.
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Livsinterview

Karen Henneberg kommer
én i møde med et venligt
smil. Hun virker nærværende og engageret i en
samtale. Den 46-årige sygeplejerske bor i Beder
med sin mand , Ole, og
deres 3 teenagebørn: Sofie
på 19, Andreas på 17 og
Frederik på 15. Karen er
aktiv i Saralystkirken og
arbejder til dagligt på Onkologisk Afdeling i stråleterapien på Århus Sygehus i Nørrebrogade.
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Karen, hvad gør dig glad?
- At jeg er sund og rask! At jeg
har en familie, som jeg trives
med. At jeg har en menighed,
som jeg trives i. At jeg kan glæde mig til at komme på arbejde
hver dag. Gode venner!

mennesker. Mit arbejde går
meget ud på at informere og
snakke med patienterne om
den behandling, de skal have.
Under forløbet skal jeg hjælpe
dem med de symptomer, de
Karen tilføjer, at de nævnte ting har, og i det hele taget få forløikke for hende er en selvfølge bet til at glide så godt som muud fra den baggrund, hun har. ligt. Jeg har også nogle adminiNetop derfor sætter hun særlig strative opgaver og skal være
pris på goderne.
med til at udvikle sygeplejen.
Hvad går dit arbejde konkret ud
på?
- Jeg er i en stråleterapi, hvor vi
behandler mange svært syge

Hvad er vigtigt i en samtale
med patienterne?
- Det handler meget om at se,
hvilken person, jeg sidder overfor. Derfor lytter jeg til, hvad det
menneske har været igennem,
og hvad det ved om sin sygdom. Men jeg prøver også at
finde ud af, hvad den enkelte
har af resourcer, for det er afgørende for, hvilke handlemuligheder, jeg kan tilbyde. Nogle
patienter har et stort netværk af
familie og venner, andre har
intet netværk og har derfor
endnu mere brug for at blive
støttet op omkring.
Kan du bruge din kristne tro i dit
arbejde?
september/oktober 2010 . kirkebladet

- Ja! Jeg forsøger at give patienterne håb. Dette er faktisk en
værdi på hele afdelingen. Og
hvis jeg fornemmer, at en patient – ud over en psykolog – har
brug for at tale med en præst,
tager jeg gerne kontakt til sygehuspræsten eller den lokale
præst.

Andreas har også været på
efterskole, og sidst er Frederik
sendt af sted. Derfor ser Karen
frem til at have de to ældste
Hvad er vigtigt for dig i familihjemme samtidig. Men hun
en?
indrømmer, at de har udviklet
- At være sammen med mine
sig, mens de har været væk.
børn. Vi satser på, at vi får spist Da ”hønemoren” stak sit ansigt
sammen, snakket sammen og frem forleden, udløste det føllige set hinanden i øjnene. Ti- gende kommentar fra Andreas
Det ligger i Karens stilling, at
den er jo kostbar, ens børn
på 17:
hun skal være med til at udvikle bliver alt for hurtigt store.
”Jeg er ikke 5 år længere!”
sygeplejen og højne kvaliteten Karen taler af erfaring. Datteren Fortalt med et grin af den stolte
på afdelingen. Målet er, at pati- Sofie har været både på efter- mor.
enterne har det så godt som
skole og kristent gymnasium,
muligt, mens de er i behandling. Karen kan ikke give et
skræddersyet svar på, hvad
der er tryghed og kvalitet.
Det er meget individuelt.
Men som hun siger:
- Nogle gange gør vi det
bare rigtigt godt, andre gange kommer vi til kort. Det er
jo skismaet, når man arbejder med mennesker.
I sin fritid lægger Karen en
del kræfter i Saralystkirken,
for det er vigtigt for hende at
være aktiv medspiller i det
kirkelige liv. Hun er kommet i
en styregruppe for smågrupper. Hun er desuden med i
bestyrelsen for Århus Internationale Gospelkor og med
i kirkens velkomstteam. Ud
over disse opgaver går Karen dog ikke af vejen for at
give et nap med i køkkenet.
Når der skal slappes rigtigt
af, ved Karen intet bedre
end en god krimi. Der bliver
læst diverse litteratur på
busturen fra Beder til arkirkebladet . september/oktober 2010

bejdspladsen. Men hun tager
også jævnligt en løbetur med
sin mand og spiller lidt tennis.

Karen Henne

berg vil gern

e møde men

nesker dér hv

or de er
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Program for september
Ons

1. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

2. 16.30 Ungdomsgruppe
18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og teenklub

Fre

3.

Lør

4.

Søn

5. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

6.

Tir

7. 14.00 ”Mellem Venner”
19.00 Turbogruppe

Ons

8. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

9. 18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og teenklub

Fre

10.

Lør

11.

Søn

12. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

13.

Tir

14. 19.00 Turbogruppe

Ons

15. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

16. 16.30 Ungdomsgruppe
18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og teenklub

Fre

17.

Lør

18.

Søn

19. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

20.

Tir

21. 19.00 Turbogruppe

Ons

22. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

23. 18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og teenklub

Fre

24.

Lør

25.

Søn

26. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

27.

Tir

28. 19.00 Turbogruppe

Ons

29. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

30. 16.30 Ungdomsgruppe
18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne– og teenklub
19.30 Dilemmafamilien. Foredrag af John Halse
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Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen
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Program for oktober
Fre

1.

Lør

2.

Søn

3. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

4.

Tir

5. 14.00 Udflugt ”Mellem Venner” til Søholm Museet
19.00 Turbogruppe

Ons

6. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

7. 18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne- og teenklub

Fre

8.

Lør

9.

Søn

10. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

11.

Tir

12. 19.00 Turbogruppe

Ons

13. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

14. 16.30 Ungdomsgruppe
18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne- og teenklub

Fre

15.

Lør

16.

Søn

17. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

18.

Tir

19. 19.00 Turbogruppe

Ons

20. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

21. 18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne- og teenklub

Fre

22.

Lør

23.

Søn

24. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

Man

25.

Tir

26. 19.00 Turbogruppe

Ons

27. 19.00 Århus Internationale Gospelkor

Tor

28. 16.30 Ungdomsgruppe
18.00 Kulturcafé med middag, kaffe og fællesskab
18.30 Børne- og teenklub
19.30 Syng dansk aften

Fre

29.

Lør

30.

Søn

31. 10.30 Gudstjeneste, Børnekirke og Teenkirke

www.saralystkirken.dk

Taler: John Lorenzen

Taler: Ole Bering

Taler: Werner Berle

Taler: John Lorenzen

Taler: John Lorenzen
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Smågrupper

I Saralystkirken har der
igennem årene været forskellige former for mindre
fællesskaber, hvor mennesker har kunnet mødes for
at lære hinanden og Gud
bedre at kende.
Vi vil gerne arbejde hen
imod at disse små fællesskaber, kaldet smågrupper,
bliver en endnu stærkere
livsnerve i fællesskabet. En
smågruppe består af 6-10
personer som privat mødes
hver anden uge.
Mange muligheder
Vi vil gerne have flere af
sådanne fællesskaber. Ægte, åbne, udviklende fællesskaber – hvor mennesker
kan være i dialog med hinanden om troen og livet og
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få relationer til hinanden,
som også holder i hverdagen, når livet både går op og
ned.
I et trygt fællesskab oplevede vi mange positive ting og
man behøver ikke være
enige med hinanden om alt.
En vifte af grupper
Sidst i oktober søsætter vi
nye
smågrupper.
I disse uger
kører vi en
såkaldt turbogruppe”
som vil danne basis for
opstarten af
nye grupper.
Vi drømmer

om at starte flere forskellige
grupper; nogle bredt aldersmæssigt sammensat, andre
mere specifikke, nogle efter
interesse andre efter køn.
Der vil være mange forskellige typer af grupper.
Fællestrækkene
Der vil dog være fællestræk
for alle grupperne. Alle vil de
arbejde på at være imødekommende, åbne og rummelige.
Tænker du: ”Det vil jeg være
en del af ”- eller har du
spørgsmål - er du velkommen til at kontakte smågruppekoordinatoren, Jan Joanesarson tlf. 26 68 21 68 eller
jj@saralystkirken.dk
september/oktober 2010 . kirkebladet

KulturCafféen

Torsdag, den 30. september kl. 19.30, inviterer Kulturcafeen til et foredrag
med den kendte foredragsholder og debattør, cand.
pæd. psych. John Aasted
Halse.

John Aasted Halse holder
foredrag om familien

John Halse har gennem 16
år, frem til april 2004, været
formand for Landsorganisationen Børns Vilkår. Han har
været medlem af Børnerådet
samt Børnesagens Fællesråd. Igennem 10 år, og indtil
sommer 2007, var han
telefonrådgiver på Danmarks
Radios udsendelse "Børnetimen". Han har skrevet en
lang række bøger og artikler.
John Aasted Halse vil også
være kendt fra sin hyppige
optræden som debattør i
medierne, aviser såvel som
TV og radio.

John Halse vil i sit foredrag
komme ind på flere af de
dilemmaer, mange moderne
familier står i, og hvad der
kan gøres ved det.
Entréen er 75 kr.
Ønsker du at spise middag i
KulturCaféen kl. 18.00, kan
du bestille plads på tlf. 8616
2425. Prisen er kun 20 kr.
inkl. salat!

Det er efterhånden blevet til
en tradition, at den sidste
torsdag i oktober, er en
såkaldt syng dansk dag,
hvor man i DR kun spiller
dansk musik.

også kompliceret. Ud over at Prisen er kun 20 kr. inkl. salat!
være digter var han præst,
KulturCaféen er åben hver
historiker, politiker, pædagog torsdag.
og filolog, og hans indflydelse
rækker langt ud over den tid,
han levede i, ja helt op i nutiden. Alt dette fortæller Frede
Vi vil bakke op om denne
Byg, tidligere leder af Det
tradition og arrangerer tors- Danske Kulturinstitut i Tyskdag den 28. oktober kl. 19.30 land, om i sit foredrag.
en aften, hvor vi både synger
og får lejlighed til at høre no- Der er fri entré til dette arranget om en af vore kendte
gement.
danske digtere: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783- Der kan også her bestilles
1872).
middag i KulturCaféen kl.
18.00 på tlf. 86 16 24 25.
Grundtvig har præget
Hans liv var spændende, men
sangtraditionen

kirkebladet . september/oktober 2010
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Glæde

I et landbrugsland som
Danmark er der altid grund
til at være taknemlig over
årets høst. Selv om jorden
er frugtbar, så kan sol og
regn godt spille landmanden et puds.
Kornet er modnet, høstet og
sendt til ”møllen” for at blive
til mel. Derfor er det udelt
lettere i et land som Danmark at bede bønnen: Giv
os i dag vort daglige brød
end f.eks. i Pakistan eller
andre lande, hvor mad på
bordet ikke er en selvfølge.

Mange drømme blev tænkt
i forbindelse med byggeriet af Saralystkirken.
Børnene blev også spurgt,
og her var der bred enighed
om, at kirken skulle have en

Den nye naturlegeplads
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Vi vil takke Gud for naturens
gaver ved en særlig høstgudstjeneste, søndag den
19. september kl. 10.30.

Overskuddet fra auktionen
vil gå til international hjælpearbejde i den tredje verden.

Her opfordres alle til at medbringe lidt af årets ”høst”.
Det kan være æbler, pærer,
bær, brød, saft …. alt muligt, som er vokset i din have, eller som du har anskaffet på anden vis. Vi vil arrangere Guds gaver som
”blikfang” i forbindelse med
høstgudstjenesten, og bagefter vil vi holde en auktion
over det medbragte.

god legeplads med fodboldbane, gynge, svævebane og
rutsjebane – noget for alle
aldre.
Kirken blev bygget og stod
færdig i foråret, og nu står
legepladsen færdig. Vi har fået en
dejlig legeplads,
der lever op til alle
sikkerhedskrav
med afstande og
faldunderlag, så vi
kan indbyde til, at
den kan bruges
hele ugen af alle,
der har lyst –

naturligvis på eget ansvar.
Legepladsen er fremstillet af
robinia-træ, som er meget
holdbart og virkelig smukt.
Der vil senere blive sat bænke op, så man kan sidde og
nyde sine legende børn –
hvis man ikke lige selv skal
have en tur på svævebanen
Legepladsen er indviet og
taget i brug. Vi kan se, at
kirkens børn nyder legepladsen, når de er der, og vi
nyder, at områdets børn har
opdaget og taget den til sig
– så kan det vel ikke blive
bedre?
september/oktober 2010 . kirkebladet

Nyheder

Dette efterår ønsker Saralystkirken at give sin støtte
til Operation Christmas
Child (OCC).
OCC er en verdensomspæn-

En æske kan bringe håb

Den 10. september kan
Inger Rasmussen fejre sin
90-års fødselsdag. Vi ønsker hende hjerteligt tillykke med dagen og Guds
velsignelse.
Inger voksede op i København, hvor hendes forældre
var en del af Bethelkirken.
Her fik hun tidligt betroet
mange forskellige opgaver.
Hun blev senere gift med
Helge Rasmussen.
Gennem alle årene har Inger
engageret sig i den lokale
kirkebladet . september/oktober 2010

dende organisation der leverer julegaver til børn, der er i
nød eller lever i fattigdom
rundt om i verden. Gennem
en skoæske fyldt med gaver
bringes der et budskab om
håb til mange børn som måske for første gang i deres liv - får en julegave.
Siden 1990 har projektet
medført, at over 60 millioner
børn har fået en skoæske.
OCC lægger vægt på, at
skoæskerne bliver fordelt
uden hensyntagen til børnenes baggrund eller tro. Hvor
det er muligt bliver en pjece
lagt i æskerne på deres eget

kirke, og i arbejdet på landsplan, hvor hun bl.a. var formand for Missionsforbundets
kvinder samt redaktør for
bladet ”Dugdråben”.

sprog. Denne pjece fortæller
om baggrunden for julen – at
Gud gav den bedste gave,
sin Søn Jesus Kristus.
Gem derfor dine skoæsker
(ca. 18 cm x 30 cm x 13 cm)
fordi julen nærmer sig. Snart
vil der foreligge mere information omkring æskerne, og
om hvad de må indeholde.

følger fortsat med i kirkens
arbejde. Inger er bortrest på
dagen.

Hun var også involveret i
international mission, og
i en periode ledede hun
og Helge arbejdet ved
radiostationen
”Fredens Stemme” i
Thailand.
Ingers kræfter tillader hende ikke at
være så aktiv, men hun
11

Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
giver mange muligheder for fællesskab

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Udpluk fra Sommerkonferencen, Sommerfesten og Legepladsen

