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HVILKEN REJSE
ER VI PÅ?
Kort intro
- af John Lorenzen, Præst
Der findes mange mulige rejser vi kan
være på! At rejse er at bevæge sig,
at bevæge sig ud af sin måske vante
ramme. Saralystkirken vil være et
rejsefællesskab der består af levende,
dampende, dirrende mennesker, frem
for at være fællesskab af vellykkede
figurer.
Det dybe point med livet er nok ikke, om
vi gør en god eller dårlig figur. Begge dele
er lige tragiske. For figurer lever ikke, siger
den norske præst Karsten Isachsen. Vi vil
være et fællesskab der består at personer! En
menneskesjæl trives bedst i en person, ikke
i en figur. På ydersiden kan du ikke altid se
forskel - på en person og en figur. Men der
er forskelle. For figurer er det ikke så vigtigt,
hvad de selv føler. Det, der tæller for dem, er
hvad andre mener.

Saralystkirken vil være et fællesskab for levende mennesker, ikke døde, stilrene figurer.
Døden er forbeholdt de levende. Figurer de
dør ikke, for de har aldrig levet. Man dør den
dag, man gik fra person til figur. Det samme
gør kirker. Gud ønsker ikke vi skal gøre en
god figur. Han ønsker sådan set heller ikke,
at vi skal gøre en dårlig figur. Han ønsker vi
skal være levende mennesker.
Jeg vil hellere være en rodet og rørende person, end en såkaldt vellykket figur! Tænk
hvor kedeligt det må være, at dele liv med
en figur, så hjælper det ikke man er vellykket
og pæn på ydresiden.
Velkommen – jeg ser frem til at dele liv med
dig!

John Lorenzen
„Jeg vil hellere være en rodet og rørende person, end en såkaldt
vellykket figur! Tænk hvor kedeligt det må være, at dele liv med en
figur, så hjælper det ikke man er vellykket og pæn på ydresiden.“
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NØGLEORDET ER

TILLID
Jonas Hinge Hansen,
42 år og far til 3 børn,
foretog lidt af et spring,
da han efter 24 år i
Dansk Supermarked gik
ind i fundraising og med
eget firma og hjemmearbejdsplads i Horsens.
-Jeg er født i Sorø, fortæller
Jonas. Efter handelsskolen
fik jeg job i Bilka som salgsassistent, men blev fyret for
et år siden pga ”organisationsomstrukturering”. Jeg
var afklaret med, at fyringen
kunne blive starten på noget
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nyt og bedre. I hvert fald besluttede jeg mig for at have
tillid til Gud. Jeg havde nogle idéer, som jeg godt kunne
tænke mig at realisere, og
samtaler med Dorthe fra
SUELL-Team førte til, at vi
indledte et samarbejde, som
jeg er meget taknemmelig
over. Jeg har mit eget firma,
der hedder webCSR. Det er
et meningsfuldt arbejde.
Nu hjælper jeg bl.a. sociale
og kirkelige organisationer
med at skaffe midler til deres
sociale arbejde. Det ligger
os meget på sinde at finde

midler til, at ikke mindst
kirkerne lever op til deres
ansvar for at tage sig af de
fattige og svage i samfundet.
Modet til at skifte boldgade
har Jonas bl.a. fået gennem
læsning af bogen Sol stå stille. Den gav ham inspiration
til at tænke i muligheder og
ikke i begrænsninger.
Har du taget andre
”spring”?
-Nej, ikke som sådan. En
skelsættende begivenhed
i mit liv var, da jeg for 8 år
siden måtte igennem en

skilsmisse. I løbet af mit ægteskab fandt jeg mindre og
mindre tid til Gud og kirke,
men det har ændret sig. Der
startede en proces, hvor jeg
vendte tilbage til fællesskabet, og mit valg faldt på Saralystkirken. En del af denne
proces har været, at jeg det
sidste par år har læst mange
bøger til åndelig opbyggelse.
Det var en hård periode efter
skilsmissen, og tit kunne jeg
ikke se, hvor Gud var henne
i det. Men jeg har fundet ud
af, at Gud er der hele tiden
og sørger for, at jeg ikke falder igennem. Vi er jo også
selv med til at bestemme,
hvor meget indflydelse, Gud
skal have på vores liv. Jeg
har bl.a. lært, at man skal
være varsom med at fylde
sit liv op med alt for mange
”spændende” ting, ler Jonas.
For så går man måske glip af
det, man har allermest brug
for.
Da Jonas begyndte at komme i kirken, fik han en vision
om, at der ville komme til at

ske ting og sager i Missionsforbundet i Århus. Og det
glæder ham at være vidne
til, at der rent faktisk er sket
rigtig meget sidenhen. Han
føler også, at han er, hvor
han skal være, og at der er
brug for ham.
-Jeg deler meget gerne ud
af de erfaringer, jeg har fået
gennem skilsmisse og fyring.
Jeg er meget glad for at tale
med mennesker, hjælpe dem
videre og til at kunne se tingene på en anden måde. For
mig er et nøgleord i forhold
til Gud tillid. Mennesker
skal vide, at der er et alternativ til bekymring. Selv når
man går gennem hårde tider,
må man tro, at Gud har styr
på det. Det har hjulpet mig
at flytte fokus lidt væk fra
mig selv og mere hen på Jesu
virke på jorden, og hvad han
kalder os til, også at gøre. I
sin fritid elsker Jonas at tage
med venner ud at fiske. Et
højdepunkt i hans liv var, da
han i 2012 besteg Kilimanjaro. Oppe fra bjerget kunne

naturelskeren nyde en fantastisk udsigt over Serengetisletten. En tur som han også
lærte meget af.
Hvordan er en rigtig
hyggedag i familien?
-Det kommer an på, hvem
der får lov at bestemme, smiler Jonas. Vi skal alle 4 blive
enige om en film, vi vil se, og
så skal der spises slik til. Jeg
vil jo alle 3 børn det bedste,
men det kan være svært at
stille alle tilfreds. Jonas
håber, at ”hans nye liv” efterhånden giver ham mere
overskud til at tage imod
invitationer og invitere folk
på besøg hjemme i Horsens.
-I lang tid var jeg presset i
bund, og jeg føler, jeg har det
bedre og har mere overskud i
dag. Alle mine problemer er
ikke løst, men jeg er taknemmelig, fordi jeg føler, at Gud
er mere med i min hverdag
end nogensinde.

Af Ole Bering

Jonas Hinge Hansen
„Jeg deler meget gerne ud af de erfaringer, jeg har
fået gennem skilsmisse og fyring. Jeg er meget glad
for at tale med mennesker, hjælpe dem videre og
til at kunne se tingene på en anden måde.“
// Interview - Nøgleordet er tillid
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SARALYSTKIRKEN OG

KLYNGERNE
Efter en forhåbentlig god sommer, er det igen tid til at mødes
i klyngefællesskaberne.

Ungdomsklyngen mødes privat, deler Guds ord og nadver, chiller, spiser
frokost og har det nice.

Klyngefællesskabet er en mulighed
for at lære andre i og omkring Saralystkirken at kende. En klynge består
af ca. 10-35 voksne og børn, der er
samlet omkring et socialt arrangement, hvor man deler tro og liv. Der
er klyngesøndag hver 3. søndag; men
nogle mødes også andre dage og du
er velkommen! I Saralystkirken er der
pt. følgende klynger: Kirkeklyngen,
Ungdomsklyngen, Walk and Talk
klyngen, Familieklyngen, Trigeklyngen og klyngen Kharis.

Walk and Talk klyngen mødes i et
hjem, hvorfra man går en tur. Efter
en dejlig gåtur nyder man en kop
kaffe.

Familieklyngen der er for børnefamilier, mødes i forskellige hjem, men
kan også finde på at tage på udflugt
og lave forskellige aktiviteter.
Saralystklyngen mødes i kirken og
står bag en gudstjeneste light – en
gudstjeneste uden børne/betweenkirke, musikgruppe og projektorteam. Her synges sange og der holdes
en kortere prædiken.

Trigeklyngen er et fællesskab for
danskere og grønlændere og mødes
både i private hjem og på offentlige
steder omkring Trige.
Klyngen Kharis, er en splinterny
klynge. Kharis er et sted, hvor deltagerne kan være sammen med Gud og
hinanden i liv og tro – der hvor man
nu lige er! Kharis er græsk og betyder ”nåde, velsignelse, gave”. Klyngen
består at forskellige mennesker, som
er sammen med Gud på forskellige
måder.
Den første klyngesøndag er 20. september. Er du interesseret i at være
med i en klynge, kontakt Anita Nyggard der er klyngekoordinator: klynger@saralystkirken.

Af Henriette Frandsen
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// Mulighed - Saralystkirken og Klyngerne

FAMILIEMEDARBEJDER

ANSÆTTES
Saralystkirken ønsker at
opgradere dette vigtige område, og har pr. 1. august
ansat Allison Brøgger som
familiemedarbejder.
Hvem er du og hvad er
din baggrund?
- Jeg er 33 år, vokset op i en
familie på fem, i det nordvestlige USA. Efter mange
års frivillig arbejde i børnekirke, tog jeg et toårigt ophold på Calvary Chapel Bible
College. Efterfølgende arbejdede jeg i en større kirke,
hvor jeg var medansvarlig
for børnekirke, lejr, arrangementer, m.m. I 2003 kom jeg
til Danmark, takket være en
sød, ung mand jeg mødte i

USA - altså min mand Theis.
Efter 2 års sprogskole læste
jeg til pædagog på Diakonhøjskolen, og har primært
arbejdet med børn med handikap efter endt uddannelse.
Jeg er mor til Elias på 6 år og
Noah på 1 år.

få et helhedsbillede af Gud.
Jeg vil gerne støtte børnene
i at danne relationer til hinanden, så de møder venner,
når de kommer i kirken.

Hvad vil du gerne kunne
opnå med den nye stilling?

- Det kunne være spændende at holde større arrangementer - måske børnefestival - for at møde endnu flere
børnefamilier i området.
Med flere tilbud til børn og
børnefamilier i kirken, kan
det være naturligt at invitere
andre med til f.eks. spaghettigudstjenesten.

- Jeg vil rigtig gerne give
børnene og familierne et
tilbud om søndagen, hvor
børnekirken er genkendelig,
struktureret og ikke mindst
sjov. Jeg vil gerne medvirke
til, at børnene får et bredt
overblik over både det gamle
og det nye Testamente, for at

Har du visioner i forhold
til at række ud til børnefamilier?

Af Henriette Frandsen

// Opgradering - Familiemedarbejder ansættes
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LEG I

PARKEN!
Kom med til en festlig
og dejlig dag for alle
børn og voksne, lørdag
den 26. september!
Saralystkirkens Børn og
Unge, SBU, står bag, og holder et fedt event, hvor der
vil være optræden, kreative
workshops/aktiviteter, lege,
loppemarked, salg af lækre
ting til ganen og mulighed
for hygge og fællesskab for
hele familien. Her tænker vi
særligt, at et cykelsponsorløb, eller bare sponsorløb,
kunne være rigtigt fedt –
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måske med noget udklædning?!
Formålet er at skabe rammerne for en god og hyggelig
dag, særligt for børn, teenagere, familier i lokalområdet og i Aarhus Syd. SBU
ønsker at styrke tilbuddene
til børn og unge, og håber
derfor også på, at arrangementet giver et godt overskud til dette arbejde. ”Vi
håber at du vil være med”
siger Victoria Sisseck, formand for SBU. Eventet er for
alle, så medbring din familie,

// Initiativ - Leg i parken

venner og naboer til en hyggelig og sjov dag! Tidspunkt
og endeligt program kommer, når de sidste detaljer
er faldet på plads. Kunne du
tænke dig at hjælpe, f.eks.
med at bage, stå for underholdning, planlægning eller
noget helt andet, kan du
kontakte Alexander Lorenzen eller Victoria Sisseck,
victoriasisseck@yahoo.dk.
Vi ser frem til at feste - så
sæt kryds i kalenderen lørdag, den 26. september.

HVEM VIL IKKE GERNE

FOLLOW?
En ny teenklub er født
i Saralystkirken! Hør
lederne, Marie Pedersen og Kenny Gottliebs
forklaring på, hvorfor
Follow bliver det fedeste
i verden.
Vi har kaldt barnet Follow,
fordi det er det fedeste navn
i verden, og fordi vi her netop ønsker at følge Jesus i alt
hvad vi er og gør. Vi vil helt
vildt gerne give jer teenagere
et fællesskab, hvor I føler jer
hjemme, og hvor I kan få lov
til at blive klogere på det at

være kristen og det med
ham Gud. Så derfor har vi
startet denne uendeligt fede
teenklub, hvor der netop er
plads til dette, og hvor vi på
forskellige måder kommer
til at lære Gud og hinanden
bedre at kende – selvfølgelig
med en masse kage til.
Vi ved godt, at vi er i skarp
konkurrence med alle andre
fritidsaktiviteter i Aarhus
og omegn, men vi er ret
sikre på, at Follow kan så
meget mere end skakklubben eller strikkegruppen.

Men man må jo møde op for
at finde ud af, om vi har ret.
Så er du mellem 13 og 16 år,
skal du uden tvivl prøve Follow af – du vil helt sikkert
ikke fortryde det! Vi mødes
hver tirsdag i Saralystkirken
fra 19.00-21.00. Vi glæder
os til at finde ud af, hvad
Follow kan!
Kontakt Kenny Gottlieb
eller Marie Pedersen – tlf.
2890 6136 for mere information.

// Ny klub - Hvem vil ikke gerne Follow
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GOSPEL

GUDSTJENESTE
Søndag, den. 25. oktober,
er der gospelgudstjenste kl.
10.30. Her kan du opleve
alle tre KOINONIA kor, få
lov til at deltage aktivt både
i sang og respons, sidde ved
caféborde og drikke kaffe
under det hele. ”KOINONIA betyder fællesskab, og
det er det fællesskab vi har,
når vi mødes i de tre kor, vi

denne formiddag ønsker at
tage jer med ind i. Et fællesskab omkring det glade
budskab – hvad betyder det
glade budskab for dig”? siger
korlederen Maj-Lis Hoffer
Henriksen.
Kom og vær med til en super hyggelig og anderledes
formiddag, hvor budskabet

bliver serveret med dejlig
musik fra flere generationer.

Tidspunkt:
Søndag den 25. oktober.
kl. 10.30

TRO

BYGGER BRO
Saralystkirken sætter fokus
på familierne, og vil gerne
invitere alle familier og
bedsteforældre til en formiddag med fokus på ”tro
bygger bro” – lørdag, den 5.
september kl. 10.00-13.00
Tro bygger bro, er et program der kan give ideer og
redskaber til at give troen

videre til egne børn og børnebørn.
Vi får besøg af Charley Stefansen, Heidi Kjeldgaard
og Susanne Kortegaard fra
Vestermarkskirken i Grindsted. De har mange gode
erfaringer med dette vigtige arbejde, og vil dele ud

af ideer og tanker. Dagen
starter med morgenbuffet.
Afsæt formiddagen og få del
i en ny inspiration.

Tidspunkt:
Lørdag den 5. september
kl. 10.00-13.00

// Muligheder - Gospel gudstjeneste
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FOREDRAG OM

AIDS I UGANDA
Linda Mukisa er leder af Tabitha, et AIDS hjælpeprojekt
i Uganda. Torsdag den 1. oktober kl. 19.30 besøger hun
Saralystkirken, hvor hun
bl.a. vil informere om de kulturelle baggrunde omkring
HIV smitten og udfordringerne landet står over for.

Organisationen arbejder
med 90 familier, AIDS syge
enlige kvinder og børn.
Mange HIV-positive kvinder lever et håbløst liv. De
er bange for, at fortælle andre om deres smitte for ikke
at miste familie og venner.
Linda Mukisa fortæller om,

hvordan projektet vil forbedre forholdene for disse
familier. Målet er, at de kommer i en optimal behandling
og give dem håb for fremtiden.
Velkommen til et gribende
foredrag!

GUDSTJENESTE MED

SPAGHETTI
Fra september måned har
Saralystkirken noget som
børnefamilier, bedsteforældre og børnebørn samt børn
kan glæde sig over! Dato og
tidspunkt er nu fastlagt,
og spaghettigudstjenesten
bliver den første torsdag i
hver måned, med start den
3. september. Det hele starter kl. 17.00 i kirkesalen med

en fortælling, en leg eller et
optrin samt nogle sange,
efterfulgt af muligheden
for fællesspisning i KulturCaféen. Hele arrangementet slutter omkring kl. 19.
Vi glæder os til at se jer og
håber på god opbakning. Invitér gerne familie, venner
og naboer med!

Middagen koster 15 kr. for
børn under 12 år, og 30 kr.
for voksne, inkl. kaffe.

Info:
1. torsdag i måneden
Tid:. . . . . . . . . . . . . . kl. 17.00
Pris:. . . . . . . . . . . . . . . .  30 kr.
(15 kr. for børn u/12år)

// Nye tiltag - foredrag om aids i Uganda
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GLIMT FRA ÅRETS

SOMMERSTÆVNE

