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EN EKSTREM
REVOLUTIONERENDE TANKE
Forord
af John Lorenzen, Præst

For grækerne i oldtiden havde mennesket kun værdi i den udstrækning,
det kunne præstere noget, og derfor
kunne siges at være et godt menneske.

rette noget nyt og spændende, uanset tallet
på bundlinjen, uanset beståede eksamener
eller ej, uanset hvad, hvorfor eller hvordan
man er havnet hvor man er.

Med kristendommen møder vi den radikale
tanke, at ethvert menneske har værdi, også
selvom det ikke præsterer noget - det er en
ekstrem revolutionerende tanke!

Værdien kommer også til udtryk ved, at
vi mennesker ifølge den kristne tro, er
mennesker skabt til at leve i en helt særlig
relation til Gud. Et forhold vi aldrig selv
vil kunne etablere, uanset hvor meget vi
forsøger og tager os sammen. Her træder
Gud igen i karakter og tilbyder alle den nære
relation. Han træder ind i denne verden og
bærer den dom, der hviler over os, og giver
os del i det liv, vi ikke selv kan stable på
benene. Han ønsker at frelse alle der vender
sig mod ham. Han ser ligeværdigt på alle
mennesker. Vi er alle i samme båd – se, det
gør noget ved synet på os selv og hinanden.

Senere kom Luther til og rensede den græske
filosofi ud af den kristne tro. Tanken om at
vi mennesker kun har værdi gennem vores
handlinger. Det er en græsk tanke, ikke en
bibelsk tanke.
Jesus og hans disciple udfordrede status
quo. De gik deres egne veje. Men det de
satte i stedet, var ikke sådan en fasttømret
og færdig model, men i langt højere grad et
eksempel at følge. Den kristne tro er langt
mere en bevægelse. En bevægelse hvor hvert
menneske har værdi, uanset evnen til at ud-

Rigtig godt efterår!

“Med kristendommen møder vi den radikale tanke, at ethvert
menneske har værdi, også selvom det ikke præsterer noget.“
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HÅB, KÆRLIGHED OG
MANGFOLDIGHED
Interview med Henning Østergaard

Du er engageret i politik. Hvordan startede
den interesse?

Fortæl lidt om din baggrund
Jeg er født i 1949 og opvokset i Ansager i et
godt og trygt Indre Missions hjem. Jeg er uddannet som landbrugsmaskinsmed, og i det
meste af mit arbejdsliv har jeg været ansat
som DSB-ingeniør og med bopæl på Lolland
Falster. Jeg har været gift med Ulla i 45 år. Jeg
mistede Ulla i 2016. Vi har 5 børn, 5 svigerbørn
og 14 børnebørn.

Jeg har altid interesseret mig for politik, og
da jeg i 2008 fik mere fritid, stillede jeg op til
kommunalvalget for Kristendemokraterne og
har gjort det siden, uden dog at komme ind.
Jeg er med i partiets hovedbestyrelse og bruger
rigtig meget tid på at samle vælgererklæringer,
så KD kan komme i Folketinget. Dags dato
mangler vi 2268 erklæringer, som vi snart
håber at få i hus.
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Hvorfor faldt valget på Kristendemokraterne?
Jeg faldt for KD på grund af deres værdier
og holdninger. Jeg kan godt lide vores familiepolitik. Vi skal værne om familien, så der
er plads, rum og tid til familieliv og børnene.
Hvis der ikke er plads til børnene har Danmark
ingen fremtid.

Hvad laver du i din fritid?
I min fritid er jeg engageret i søndagsskolearbejde, Indre Mission og menighedsråd på
Lolland Falster. Jeg er sammen med min
familie til fødselsdage og fester. Nu får jeg jo
”familieforøgelse” sammen med Dorthe, så
det bliver en lang fest.
De to skal giftes den 16. september.

Hvad betyder troen for dig?
Min kristne tro er altafgørende for mig. Som
kristent menneske har Jesus Kristus første
prioritet i mit liv. Han har givet mig nåde,
visdom og kraft til at være den jeg er.
Har du en yndlingssalme?
Jeg kan godt lide salmen ”Guds menighed er
jordens største under”. Uden Kristus er der ingen
menighed, håb, kærlighed og mangfoldighed.
Hvordan har du oplevet Gud i dit liv?
Jeg blev personlig kristen, ved at jeg kom i nød
for min sjæls frelse, og jeg søgte vished, om
at jeg var et Guds barn. Jeg tryglede om at få
vished, og jeg mærkede Guds Helligånd i hele
min krop. Jeg gentog bønnen om at mærke
Helligånden igen for at få sikkerhed for, at
det var rigtigt, og det skete. Lykken er, at man
kan vælte sin vej på Herren, så griber Han ind
i alle de situationer, man kan komme ud for og
finder hvile og tryghed i at være et Guds barn.
Han har altid en vej ud af det, der for os kan
være mørke. Hans lys overskygger mørket.
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OMSORG OG NÆRVÆR:
NYT OMSORGSTEAM I
SARALYSTKIRKEN
Det kendetegnede Jesus, at han altid
havde tid til de mennesker, han mødte
på sin vej. Han ønskede, at mennesker
skulle få lov at blive hjulpet og genoprettet af ham, vide, at de ikke var glemt.

Livets udfordringer kan være mange. Det
kan være sygdom i krop eller sind. Det kan
være ensomhed, og det kan være praktiske
udfordringer som f.eks. bare det at skulle til
læge, have nye briller eller få købt ind.

Han så dem, lyttede til dem og gav dem trøst,
opmuntring og lægedom. Det var måske
ikke altid de mange ord, der prægede ham,
men han havde en uforbeholden kærlighed
til den enkelte.

Den 24. august blev der afholdt det første
møde med dem, som er interesserede i at
være en del af kirkens nye omsorgsteam. I
erkendelse af, at ingen kan tage sig af alle,
men alle kan tage sig af én eller flere, skal
dette omsorgsteam have høj grad af koordination og indbyrdes kommunikation.
Teamet skal sikre sig, at ingen bliver glemt,
og at alle i kirkens fællesskab vil blive favnet
og mærke nærvær og praktisk hjælp midt i
livets forskellige faser.

Med inspiration i Bibelen, Jesu eksempel
og vores værdier ønsker Saralystkirken at
være en kirke, der kendetegnes af omsorg for
medmennesket. Derfor har menighedsrådet
taget initiativ til at organisere og koordinere
omsorgen, så vi sikrer os, at ingen i den kreds
af mennesker, som kommer i Saralystkirken,
bliver overset og glemt.
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HVAD SIGER BIBELEN OM...
Vi er nu er klar med et nyt tiltag i Saralystkirken. Det er tre aftner der
løbende udbydes, og hvor man kan deltage enkeltvis, eller i alle tre aftner.
Alt efter interesse.
På disse aftner sættes der fokus på følgende tre emner: Nåde og frelse, nådegaver
og tjeneste, sådan tænker vi kirke.
Drømmen er kontinuerligt at sætte spotlights på disse vigtige emner for alle der
ønsker at vide mere om den kristne tro, om udrustningen og om kirken. Aftnerne
udbydes en gang i efteråret og en gang i foråret.
I efteråret kan du deltage følgende torsdage fra kl. 19.30-21.00:
• 21. september: Nåde og frelse, hvad ligger der i dette og hvad betyder det egentlig?
• 26. oktober: Nådegaver og tjeneste, hvordan ved jeg hvilke gaver og talenter jeg har?
• 23. november: Kirken og tankerne der ligger bag, hvordan tænker vi kirke?
Disse aftner er for alle der ønsker at blive lidt skarpere på disse emner – nye som
gamle i Saralystkirken.
Det er gratis at deltage, og der bydes på en kop kaffe.
Tilmelding på info@saralystkirken.dk eller tlf. 66 140 140.
Inden opstarten kan man spise middag i KulturCaféen for kun 35 kr.
Tilmelding på kulturcafe@saralystkirken.dk
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JUL I HJERTET
Peter Viskinde har med stor succes spillet
en række koncerter i kirker. Fredag, den
1. december kl. 19.30 holder Viskinde med
musikere julekoncert i Saralystkirken.
Viskinde, som er vor tids mest spændende
og alsidige komponist og sanger, vælger
sangene til denne koncert med særlig omhu.
Der er to hensyn der primært tages hensyn
til i valget af sange. Der skal være plads til
klangen, nærheden og at sangene har en grad
af “besjælethed“.
Og som Peter selv udtrykker det: “De af mine
sange der har vist sig mest langtidsholdbare/
robuste/bedste – er dem, der har skrevet sig
selv. Jeg har godt nok ført pennen og fingrene på klaverets tastatur, og således været
bindeled mellem sangen, som har svævet i
vinden, og den virkelighed jeg har plantet
den i, ved at huske den og derefter indspillet
den i et studie.

De spirituelle oplevelser jeg har haft, har
således altid været når jeg blev ført til dem
– måske med en engel som guide. Mit bedste
bud på at sige tak for tilliden, er således at
bringe tonerne tilbage til det rum, der i det
daglige er samlingspunkt for religiøs tænkning, oplevelse og samtale”.
Peter Viskinde har udgivet julealbummet
”Jul i hjertet” med nyindspilninger af hans
fortolkninger af traditionelle julesange, samt
en række egne tidligere udgivne sange fra
den mere spirituelle ende.
Billetsalget er startet på www.billetto.dk den
27. august, prisen er 175 kr.
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ÅBENT SEMINAR: FOKUS PÅ
KROPSSPROG OG FORMIDLING
Uddannelsesmenighed, er en del af Saralystkirkens tilbud til studerende. I den forbindelse
afholdes der åbne lørdagsseminarer, hvor alle
er inviteret til at deltage - uanset baggrund
og tilknytning til projektet. Lørdag, den 23.
september kl. 9-13.30 sættes der fokus på
kropssprog og formidling.

Målet er at etablere et fælles sprog til evaluering af kropssprog - og at hver deltager
identificerer konkrete redskaber i kropssprogsbrug, der hjælper dem til at formidle
et budskab bedst muligt.

Som underviser har vi inviteret Hanne Dalsgaard. Hanne er kandidatuddannet sanger
fra Det Jyske Musikkonservatorium, hun
har mange timers erfaring med at stå på
en scene, bl.a. fra mere end 500 koncerter i
Skandinavien og 200 koncerter i USA. Hun er i
dag ansat i Silkeborg Oasekirke og derforuden
selvstændig, og træner erhvervsledere, lærere,
politikere, præster og sangere m.fl., ligesom
hun holder foredrag i både ind- og udland.

09:00 Undervisning i ”de 5 observationer”
v/Hanne Dalsgaard
09.50 Pause
10.00 Undervisning v/Hanne Dalsgaard
11.00 MasterClass (grupper på 3-4 personer)
12.20 Fælles opsamling
13.00 Frokost

I undervisningen og træningen vil der være
fokus på at øge bevidstheden omkring deltagernes kropssprogsvaner. Undervisningen
er konkret og redskabsbaseret, demonstreret
ved eksempler, og med udgangspunkt i deltagernes forskellighed.

Tilmelding til Samuel Kjeldgaard på
sk@saralystkirken.dk

Workshop

Det koster kun 50 kr. at deltage - og det er
inkl. frokost, kaffe og kage.
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SMÅGRUPPER OG FÆLLESSKAB
I løbet af september starter flere
smågrupper i Saralystkirken. Ingen er
skabt til at leve på en øde ø. Vi er skabt
til at være i relation med andre mennesker og til at indgå i fællesskaber. Det
ved vi sikkert, de fleste af os.
Vi vil også gerne indgå i et medvandrende
fællesskab med andre, men tiden slår
måske ikke helt til, vi har dårlige erfaringer,
eller vi kan ikke lige overskue det.
I efteråret starter vi flere nye grupper i
kirken. Der er allerede flere grupper og
klynger, og alle disse er åbne for at nye
kan være med. De nye grupper der starter,
mødes 6 gange, og derefter opløses gruppen
igen. Ingen er derfor bundet af at skulle deltage i længere tid af gangen. Derefter kan
gruppen måske genopstå med et nyt fokus
- og så mødes 6 gange igen. Vi tror at denne
model, vil kunne give flere muligheden
for at deltage i en smågruppe. Grupperne
starter sidst i september.

I øjeblikket er der følgende klynger og grupper:
• Mandegruppen:
mødes hver anden mandag kl. 19.00
• Ungkirke smågrupperne:
mødes hver anden torsdag kl.19.00
• Bedegruppen:
mødes hver anden mandag kl.19.30
• Jokkesmågruppen:
mødes hver 3.-4. uge kl. 19.30
• VenneCafeén:
mødes den 1. tirsdag i måneden kl. 14.00
• Kharis klyngen:
mødes hver 4. uge kl. 18.00
• Kvindeklyngen:
mødes en gang om måneden kl. 19.00
Vil du høre mere om grupperne? Vil
du være med i en? Eller vil du gerne
starte en gruppe, så hører jeg meget
gerne fra dig. Kontakt John Lorenzen på
jl@saralystkirken.dk

På kirkelejren, og lige derefter, vil de nye
grupper bliver præsenteret.
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KURSUS: ENNEAGRAMMET
I efteråret tilbydes dette udfordrende kursus:
Enneagrammet. Et spændende redskab,
som kan hjælpe en med til at blive klogere
på sig selv og forstå andre personlighedstyper. Kursusleder og underviser er cand.
theol. Lars Neve. Han underviste i foråret
i Saralystkirken i samme emne. Mange var
glade for dette input, og ønskede sig mere
tid til fordybelse. Arbejdet med selverkendelse og bevidsthed om typens påvirkning
i det daglige liv, kræver et længere forløb,

og derfor udbydes dette 12 timers kursus
over 5 tirsdage kl. 19.00-21.30, fra den 12.
september til den 10. oktober. Deltagerne
lærer deres egen enneagramtype at kende og
udvikler herved indsigt i, hvordan den definerer måden hvorpå livet leves. Deltagerne
lærer også at identificere de otte andre typer,
så relationerne med dem bliver sundere.
Kurset koster 450 kr. Tilmelding på
info@saralystkirken.dk

BIBLIA ER TILBAGE
Biblia er tilbage og vi vil i efteråret fokusere
på Romerbrevet, som er en af de mest kendte
tekster i Det Nye Testamente. Teksten er
grundlaget for meget af vores tænkning
om Gud, Kristus og os selv og derfor meget
relevant. Mads Remme og Niels Peter Gubi
vil på fire aftner føre os igennem

brevets temaer og vise, hvilken betydning
det har for os i dag.
Aftnerne er åbne for alle, både for dig, som
kender Romerbrevet i forvejen og dig, som
aldrig har hørt noget om det før. Vi glæder
os til at se rigtig mange af jer!

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Vi byder velkommen til
nye medlemmer:

Der er følgende særlige
mærkedage i den kommende tid:

Mikael Toldam
Zohre Bagher Faghihi og
Hamid Hafezi
Hjertelig velkommen i
Saralystkirken

Lørdag, den 16. september
kl. 15.00 indgår Dorthe
Suell og Henning Østergaard-Christensen ægteskab.
Efter vielsen er alle inviteret til reception og efterfølgende fest. Tilmelding på
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blanketten i KulturCaféen
eller på ds@suellteam.dk.
Lørdag, den 28. oktober
bliver Dorthe Suell 60 år.
Stort tillykke!

GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN
HALLØJ I PARKEN 2017

Mød os på
 Facebook &  Instagram

