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Forord
af John Lorenzen, Præst

Og det skete i de dage… vi kan resten,
imens vi for vores indre blik ser et af disse
varme, søde og pyssenyssede hyggelige
jule-krybbe-spil. Hvor de ældre mænd i
kirken spiller de vise mænd. De har altid
flotte dragter og smykker og turbaner og
falske skæg, og de går ... langsomt.. i deres
søgen efter Jesusbarnet, som altid spilles
af en sød Baby Born dukke, der bliver holdt
af smukke, dejlige, unge Maria.
Maria ser altid så fantastisk ud. Hun ser
ikke ud, som om hun lige har tilbragt
mange hårde dage på en rejse. Hun ligner
en model, der netop er kommet ud fra en
flere dages wellness behandling, hvor det
overnaturlige Guds barnet bare pludselig
dukkede op. Du kender scenen. De små
børn spiller får .... imens Sissel Kyrkjebø
synger og danser med stjernerne. Det er
pragt. Det er Show-Jesus.

Den virkelige historie er knap så fin. Når
jeg går bag kulisserne, ser jeg en meget
anderledes historie end den søde og pyssenyssede beretning. Her var der meget
mere menneskelighed. Mere virkelige liv,
og meget mindre glans og glimmer. Den
romantiske forestilling er omtrent lige så
lidt et reelt billede af Jesu fødsel, som Home
Alone filmene, er et billede af virkeligheden.
Julen handler om at Gud har grebet ind.
Han griber os og holder os fast. Der er
bund i mørket. Vi har fået fast grund under fødderne. Gud har med sin søn Jesus
Kristus grebet ind i mørket. Det vil vi fejre
og feste for.
Glædelig advent og julehøjtid.

„Julen handler om at Gud har grebet ind. Han griber os
og holder os fast.“
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Artikel
af Ole Bering

JEG LEVER ÉN DAG AD GANGEN
Henriette Frandsen, der har
servicehunden Bubber, er en
velkendt og afholdt skikkelse
i Saralystkirken. Hun har en
sjælden sygdom, som har
præget hendes voksenliv.
HVAD GØR DIG GLAD? HVAD
ER LIVSKVALITET FOR DIG?

Det er nemt at besvare. Jeg
bliver mest glad, når det er så
varmt udenfor, at jeg kan køre
en tur på min scooter Elias,
med Bubber løbende udenfor.
Især, når det er i skoven eller
ved stranden, for så kan jeg
rigtig indsuge og nyde Guds
storslåede skaberværk.
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Livskvalitet er for mig, at jeg
ved, hvem jeg er. At jeg kan
tale med andre og høre deres
svar. At jeg kan sanse ved
hjælp af næse, øjne, ører,
mund og følesansen. At jeg
ved, jeg er en del af Guds skaberværk, og selv om jeg ofte
føler udfordringerne

jeg får her i livet, er meget
svære og uretfærdige, så har
jeg stadig livskvalitet, så længe
jeg kan være med i det, der
sker omkring mig.
Det vigtigste for mig er, at jeg
er i stand til at tale med Gud
hver dag. Takke ham for endnu
en dag, og være glad for jeg
stadig kan klare mig selv, at
jeg selv bestemmer, hvad jeg
vil lave i dag og have at spise
osv. Selvstændighed er virkelig
noget at takke Gud for.
HVAD UDFORDRER DIG I
ØJEBLIKKET?
Uha, det gør den trykmåler, jeg
fik indopereret under huden i
januar i år, fordi der var bekymring for, at det interkranielle
tryk alligevel var for højt. Den
trykmåler forvolder mange
smerter – især når jeg kører
på Elias i blæst og regn. Men
nu har jeg endelig fået lov til
at få den fjernet, og det kan
ikke gå for stærkt.
Ellers er jeg udfordret af tiden.
Der er aldrig tid til alt det, jeg
gerne vil. Og jeg er oven i
købet førtidspensionist! Men
jeg ved, det gælder alle, at
der aldrig er tid nok, og så er
spørgsmålet jo, om man bruger den tid, man har, rigtigt.
For mig er det vigtigste at få
talt med Gud hver dag og så

gerne få læst i min Bibel, og
det kan nogle gange være
svært at nå pga. undersøgelser, indlæggelser m.m.
Du var sidste år igennem en
stor operation. Hvad har den
gjort ved dig, og hvordan føler
du, at du har det nu?
Det var en livsfarlig, meget
svær operation, og det var
først i juli/august, at jeg begyndte at føle mig som et
rigtigt menneske igen.
Takket være operationen har
jeg ikke længere de slemme
smertejag gennem hovedet,
som kunne få mig til at besvime eller kaste op. Jeg kan
gå uden støtte og kan stort set
det samme, som jeg kunne to
år før operationen.
HVORNÅR OPLEVER DU GUD
STÆRKEST I DIT LIV?
Det gør jeg hver eneste dag.
De første mange år oplevede
jeg Gud stærkest, når jeg var
syg/indlagt.
Men det er heldigvis siden
gået op for mig, at jeg ikke
bare kan have Gud som en
slags hemmelig ingrediens
den dag, hvor jeg har det
svært. Nej, Gud fortjener
førstepladsen i mit liv. I dag
har jeg det sådan, at jeg hele
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tiden må takke Gud for det, jeg
oplever hver eneste dag. Lige
fra at jeg stadig er i live, når jeg
vågner, til jeg glad går i seng,
mættet af gode oplevelser
som jeg ved, min himmelske
Far har skabt til mig.
Jeg siger tak for solen, der
skinner på mig, for fuglene
der synger, for maden jeg får
hver dag, for tag over hovedet,
for tøj på kroppen, for Bubber,
der løber ved siden af Elias.
For regnen der sjasker ned,
mens jeg sidder i et busskur
og kan nyde duften af planter,
blade og jorden. Jo. Jeg takker
for alt, og det gør mig meget
gladere for hver dag, jeg lever.
HVILKE TANKER GØR DU DIG
OM FREMTIDEN?
Jeg tænker ikke så meget over
fremtiden. Jeg lever her og
nu og er ekstra glad de dage,
jeg næsten ikke har smerter,
og hvor jeg kan bevæge mig
uden at smerter jager gennem
kroppen ved hver eneste bevægelse. Jeg lever én dag af
gangen. Selvfølgelig ved jeg,
der sker svære og mærkelige
ting i verden, og jeg ved, det
ikke kan blive ved, uden at der
må ske noget. Jeg ved ikke,
om verdens ende er nær, eller
hvornår Jesus kommer igen.
Jeg ønsker blot at leve hver
dag til Hans behag.

DYK DYBERE!
Vil du gerne dykke dybere og have lidt mere tid til at komme omkring et emne? Så kan
du roligt glæde dig til at deltage i disse to tilbud.
Hvad siger Bibelen om gaver?
Torsdag, den 23. november kan du deltage i en aften om gaver, talenter og tjenester. Hvad
siger Bibelen om nådegaver? Hvordan kan jeg vide lidt om, hvilke gaver jeg måske har?
Gud giver hver enkelt af os en helt særlig interesse eller passion for specifikke aktiviteter,
emner eller omstændigheder. Gud bruger bl.a. de ting vi holder meget af - det som kendetegner os - for at vise os, hvor vi kan tjene uden at brænde ud.
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

BIBLIA
Biblia sætter i efteråret fokus 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. Næste gang er mandag, 6. november samt den 4. december, begge aftner kl. 19.30-21.00.
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JULEKONCERT I SARALYSTKIRKEN
FREDAG, DEN 1. DECEMBER KL. 19.30

JUL I HJERTET MED
PETER VISKINDE
Der er vel ikke noget årstidstema, der er så velbeskrevet
som julen med dens langtidsholdbare salmer og sange
om Jesu fødsel, om lys i mørket og hjerternes fest. Der
skal derfor masser af mod og musikalitet til, at turnere
rundt med såvel nyfortolkninger af de gode gamle
julesange, såvel som med egne numre og vinkler på
højtiden.
Men det er ikke desto mindre det, som Peter Viskinde
har kastet sig ud i, og som han gerne deler ud af fra
scenekanten til årets julekoncert i Saralystkirken.
Peter Viskinde er ikke uvant med at optræde i kirker,
så der er virkelig noget at se frem til for publikum, når
den alsidige kunstner gæster kirken med sine dygtige
musikere. Om sin baggrund for, og sit mod til at ”indtage kirkerummet” med sine sange siger Peter Viskinde:
”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.”
Koncerten vil være en stor og anderledes indgang til
julemåneden.
I øvrigt har Peter Viskinde i 2017 udgivet et nyt album,
Spil lys, som han vil turnere rundt med i det nye år.
Billetter á 175 kr. kan købes på www.billetto.dk.
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JUL I SARALYSTKIRKEN
Alle er velkommen til at deltage i fællesskabet i Saralystkirken i december måned.
Der er noget for enhver smag.

JULEKONCERT MED PETER VISKINDE
- fredag, den 1. kl. 19.30:

JULEGOSPELKONCERT M. KOINONIA
- onsdag, den 13. kl. 19.30:
Man leder ikke forgæves efter musikalsk
julestemning til dette brag af en koncert.
Pris: 50 kr. for voksne. Børn under 12 år gratis.

Julekoncert med Peter Viskinde og musikere.
Køb din billet på www.billetto.dk for 175 kr.

JULEFROKOST I KULTURCAFÉEN
- torsdag, den 7. kl. 18.00:
En hyggelig aften, hvor alt hvad hjertet og
maven kan begære er tryllet frem. Der er sild,
flæskesteg, tærter, små listige frikadeller og
meget mere at sætte tænderne i. Der bliver
også tid til en sang og hyggelige indslag.

STILLEGUDSTJENESTE
- søndag, den 17. kl. 19.30:
Stillegudstjeneste med fokus på julen. Her
er tekstlæsninger, salmer og levende lys.
Her er tid til at falde til ro.

JULEGUDSTJENESTE
- søndag, den 24. kl. 15.00:
Julegudstjeneste. John Lorenzen taler.

Pris: 70 kr. for voksne. Børn 4 -12 år halv pris.
Tilmelding 61 67 28 00 eller kulturcafe@
saralystkirken.dk

JULEFEST I SARALYSTKIRKEN
- søndag, den 10. kl. 14.00:
Her synges sange omkring juletræet, der
hygges om bordene med festlige lagkager,
som folk opfordres til at producere og medbringe. Der er underholdning for børnene,
og måske også en slikpose.

NYTÅRSFEST
- søndag, den 31. kl. 17.45:
Alle er velkommen til at fejre nytårsaften i
kirken. Kl. 18 ser vi til dronningens nytårstale,
og derefter går det slag i slag med lækker
mad og underholdende optrin, indtil vi hører
rådhusklokkerne ved midnat.
De, der tilmelder sig, er med til at præge aftenen. Alle indslag er velkommen. Prisen ligger
på ca. 100 kr., der afregnes på selve aftenen.
Tilmelding til Hanne Bering: 50 93 19 91 eller
hb@saralystkirken.dk.
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ALLE MENNESKER
ER NOGET VÆRD
Saralystkirken vil tage et socialt ansvar, og
det kommer denne gang til udtryk gennem
et samarbejde med Kirkens Korshær. De
holder en landsindsamling søndag, den 26.
november og Saralystkirken bliver start- og
slutsted for indsamlingen i denne del af byen.
Der er mennesker, der lever med afsavn i vores
samfund. Mennesker, der ikke har et sted at
sove, ikke får mad nok, og ikke kan komme
i bad og få rent tøj på. Der er behov for at
samle ind til fattige mennesker i Danmark,
og der er behov for at gøre opmærksom på
de vilkår, nogle lever under.
Sammen samler vi ind til det fælles arbejde
med hjemløse, fattige og udsatte mennesker
i Danmark. Alle kan blive indsamler.

Børn mellem 11 og 18 må gerne samle ind,
men skal altid følges to og to. Børn under
11 år skal følges med en voksen, når de er
ude at samle ind.
I over 100 år har Kirkens Korshær som en
del af folkekirkens diakonale arbejde hjulpet
mennesker i nød. På varmestuer og herberger tilbydes omsorg, et trygt sted at sove,
og et måltid mad. Ensomme, misbrugere
og psykisk sårbare mennesker kan få støtte
og rådgivning. Udsatte børn og unge kan få
varmt tøj og en skolemadpakke.
Kirkens Korshær hjælper, fordi alle mennesker
er noget værd.

Du kan være med til at hjælpe, ved at skrive dig på listen i hallén/caféen eller på
www.danmarkmodfattigdom.dk
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JEG GÅR I KIRKEN OM ONSDAGEN
KOINONIA betyder fællesskab, og det
dækker over hvad gospelkoret KOINONIA
repræsenterer for mig – fællesskab. Der er
plads til alle – men alle har også et medansvar for hinanden, siger Maj-Lis Hoffer
Henriksen, dirigent i KOIONONIA.
Det er videnskabeligt bevist, at det at
synge sammen knytter mennesker sammen, fordi hjernen frigiver oxytocin og
dermed knytter de mennesker som synger
sammen. Men én ting er, at der sker noget
rent fysiologisk, men noget andet er det
som sker, fordi der er åbenhed og plads til
det. For mig er det vigtigt, at der er plads til
alle i KOINONIA – og at man kan være som
man er.
Det er vigtigt at føle sig godt tilpas og tryg,
fordi dels lærer man bedre,

men endnu vigtigere, man tillader sig selv
at føle musikken. For mig er det at føle
musikken hvad KOINONIA handler om. Det
er uanset om vi synger en sang der handler
om tak, om frustration, om glæde, om sorg
– Gospelmusikken rummer det hele, og
dermed rummer vores fællesskab det hele.
Jeg kan som leder også komme og være
trist og blive mødt i det, på samme niveau
som jeg kan være glad og sprudlende. Der
er opbakning og støtte i såvel de mørke
som de lyse sider, og jeg nyder at være på
”rejse” sammen med mine kormedlemmer.
Det er derfor jeg siger, jeg går i kirke om
onsdagen, fordi det er mine kormedlemmer jeg deler liv med, udvikler mig med,
og læner mig op ad, såvel som giver støtte
og opbakning. Dette er kirke for mig.
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SLUTSPURTEN
Nu sættes slutspurten ind med hensyn til
bidrag af gaver til Saralystkirken.

at vi over tiden har set, at flere og flere har
taget ansvar som økonomiske partnere.

I tabellen nedenfor er vist Saralystkirkens
indtægter i perioden januar – september
2017, som er sammenlignet med budgettet
for samme periode.

Saralystkirken er en frikirke og får ikke tilskud
fra staten. Din gave er derfor uvurderlig for
Saralystkirkens arbejde. Imidlertid modtager
Saralystkirken erfaringsmæssigt den

Januar - sept. 2017

Regnskab

Gavebidrag i henhold til LL §12, stk. 3 (forpligtelseserklæringer)
Gavebidrag i henhold til LL §8A
Kollekter, gaver
Sliksalg
Indtægter ved lokaleudleje, netto

Indtægter i alt

Hvis der ses bort fra indtægter ved lokaleleje,
som har skuffet i forhold til forventningen i
budgettet, har gavebidrag fra Saralystkirkens
medlemmer og venner i perioden til fulde
levet op til forventningerne.
En stor tak skal derfor rettes til trofaste ydere
af økonomisk støtte til kirkens arbejde. Det
er fantastisk, at så mange er med til at bære
kirkens økonomi. Og det er meget glædeligt,

Budget

Afvigelse

215.370
256.659
21.598
289
38.582

210.143
231.825
18.047
1.500
93.000

5.227
24.834
3.551
-1.211
-54.418

532.498

554.515

-22.017

forholdsmæssigt største andel af sine indtægter i årets sidste kvartal, som der også
er taget højde for i budgettet. Det er derfor
vigtigt, at kirken modtager disse forventede indtægter. Vi appellerer derfor til din
generøsitet.
Hjertelig tak for enhver gave.

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Der er følgende særlige
begivenheder i den kommende tid:
Onsdag, den 13. december
fylder Frede Byg 80 år.
Stort tillykke!

KIRKEKURSUS
Vil du gerne vide mere om
Saralystkirken, Kirke- og
Kulturcenter er du velkommen til at deltage på det
kommende Kirkekursus,
tirsdag, den 28. november
kl. 19.00
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Et kursus for nye medlemmer, og alle andre der
ønsker at vide mere.
Tilmelding på
info@saralystkirken.dk

GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN
KRABBEFISKERI - KIRKELEJREN 2017

Mød os på
Facebook & Instagram

