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Vild med dans,
værdier og paragraffer
Interview
Maria Hede Villumsen, 33-årig
jurist, er gift med Mogens. De
bor i Viby sammen med Arthur
på knapt to år. Parret, der begge
er fra Jylland, vendte tilbage

04 Interview — Vild med dans, værdier og paragraffer

Hvorfor flyttede I tilbage
til Jylland?
””Selv om vi var virkelig glade for at
bo derovre, ønskede vi at komme
tættere på familien, og vi tog springet, da vi fik Arthur. Jeg er vokset op
med, at mine bedsteforældre var
nogen, man besøgte engang imellem, men Mogens og jeg ønskede, at
vores børn skulle have et mere dag-

ligt forhold til bedsteforældrene. Derudover
ville vi også gerne have et hus, og det er næsten håbløst i København”.

det daglige liv i hjemmene, der gør, at man
kommer tættere på hinanden og kan snakke
på en anden måde end i kirkens cafetéria.”

Maria og Mogens har enkelhed som én af
deres kerneværdier, som hjalp dem med at
træffe beslutningen om at flytte tættere på
familien. Maria har i ti år været med i The
Order of Mission, der er et internationalt fællesskab om det at leve mission. At have enkelhed som værdi er noget ægteparret har med
i deres daglige overvejelser. Det kan være i
forhold til flytning, huskøb, men også i forhold
til hverdagens livsstil og f.eks., hvor meget de
involverer sig i kirke og andre sammenhænge.

Maria og Mogens er begyndt ”at hænge lidt
ud” med nogen af de andre nye børnefamilier,
lige som de også som svar på bøn er blevet
taget ind i fællesskabet med et ægtepar, der
er lidt ældre end dem.

Hvordan var det så at komme
til Jylland?
”Ja, det føles næsten lige som at flytte på
landet,” smiler Maria. ”Fra pulserende liv i
København syntes vi, der var meget ”stille”
i Aarhus. Vi nyder, at vi er kommet tættere
på familien, men savner også det, vi havde
i København. Vi var tre familier, som boede
ret tæt på hinanden. Vi spiste sammen flere
gange om ugen og delte liv med hinanden. Det
var en form for husmenighed.”

Hvorfor valgte du jurastudiet?
”Jeg var først i lære som leder-trainee i Coop
og tog sideløbende en lederuddannelse. Jeg
var sous-chef en tre år i et par butikker, men
derefter gik jeg i gang med en bachelor i offentlig administration. Herigennem fik jeg
vakt min interesse for jurastudiet, som jeg
tog på Københavns Universitet”.
Maria er ansat i Skanderborg Kommune som
faglig koordinator i integrations-teamet. Hun
sparrer med og rådgiver sagsbehandlere i forhold til sager. Hendes hverdag består meget i,
at sagsbehandlere søger råd hos hende, om
hvad de skal gøre, og om hvad der er muligt
inden for lovens rammer. Derudover skal hun
implementere ny lovgivning og være med til
at omsætte det til praksis.

Maria og Mogens har oplevet, at det tager tid
at falde til og lære nogen at kende, når man
er ny i en by. I forhold til Saralystkirken har de
følt sig godt modtaget. Folk har været gode
til at vise dem interesse og opmærksomhed,
når de er kommet hen i kirken om søndagen.
Men de har savnet lidt det at komme ind over
folks dørtærskel. For dem er kirke mere end
bygningen.

”Jeg synes, det er meningsfuldt at hjælpe
mennesker med at agere i det offentlige system. Vi arbejder jo med folk, der er udsatte
og har brug for det offentlige. Det er folk, der
mangler et job eller har andre sociale problemstillinger. Jeg hjælper sagsbehandlerne
til at støtte og udfordre borgerne til at komme
videre i deres liv.”

”Jeg ved godt, at det kræver overvindelse at
invitere folk hjem, men der er noget omkring

Fortsætter på næste side
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Som person har Maria naturligvis sin mening, men som jurist og embedsmand, må
hun føre det ud i livet, som politikerne har
besluttet.
Har du nogen fritidsinteresser?
”Ja, Mogens og jeg er faktisk ret vilde med
dans. Vi har gået til dans, siden vi lærte hinanden at kende og er af sted hver torsdag.
Min mor tilbød, at hun ville passe Arthur, så
vi kunne fortsætte med at dyrke vores interesse. Vores yndlingsdanse er samba og jive,
hvor der er fuld gang i den. Vi løber i weekenden og har Arthur med i en vogn. Desuden
elsker jeg at spille klavér både lovsang og
klassisk klavérspil.”
Har du drømme og visioner?
”Der, hvor menneskers liv kan blive forandret,
er når de kan komme tæt ind på livet af
os som kristne. Vinduet ved gudstjenesten om søndagen er én ting. Noget
andet er det vindue, vi kan vise folk
hjemme hos os i hverdagen. Hvordan
får vi parforhold, børneopdragelse m.v.
til at fungere i lyset af Gud? Der behøver
ikke altid at være tre retter mad, og måske er der et par nullermænd, men det
er fællesskabet, hvor mennesker bliver
inddraget, der betyder noget. Det kan
bane vej for forvandling.”

Vi har ikke kun brug for at blive velsignet
og bevaret af den gode Gud. Men altså
også til at blive forbavset. Overrasket.
Åbnet. Berørt. Betaget. Anfægtet. Løftet.
—John Lorenzen, Præst
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Præstens afsnit — Af John Lorenzen

Herren velsigne dig – og forbavse
dig!

I går overhørte jeg en samtale
mellem to børn. Uanset hvad den
mindste fortalte, så havde den lidt
større: et svar: ja jeg ved det.
Hvis den lille havde hørt, at nogle slanger
kunne blive uhyggeligt lange, så svarer den
lidt større: ja, jeg ved det. Og så fortalte han
om slanger, der fik den lilles til at fremstå
som regnorme.
I længden kan det ikke være særlig sjovt at
fortælle noget, der bliver modtaget på den
måde. Men det må være endnu mere trist
at være en af dem, der allerede ved alle ting,
og som er holdt op med at blive forbavset.
Voksne, der aldrig siger: ”Hold da op hvor
vildt! Det havde jeg slet ikke tænkt på!”… er
måske helt stoppet i deres udvikling.
Måske kan vi have det på samme måde med
velsignelsen: ”Herren velsigne dig og bevare

dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og
være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod
dig og give dig fred“ (4. Mosebog 6,24-26).
Velkendte ord, men hvad betyder de?
Velsignelsen er delt op i tre led: Det første
led indeholder en timelig og en åndelig velsignelse og omfatter Guds omsorg for vores
liv. Det andet led taler om tilgivelse og nåde
og viser nye muligheder i Guds navn. Det
tredje led taler om Guds fred, som er det
største af alle goder til vores liv.
Vi har ikke kun brug for at blive velsignet og
bevaret af den gode Gud. Men altså også til
at blive forbavset. Overrasket. Åbnet. Berørt.
Betaget. Anfægtet. Løftet.
Gudstjeneste slutter med, at jeg sammen
med alle de andre modtager Guds velsignelse til mit liv, som det er, og ikke, som
jeg gerne vil have, det skal være. Guds
velsignelse er Guds godhed i handling, der
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Arrangement

Gospelgudstjeneste
med KOINONIA
Den har tjent os godt i mange år. Vores gode
gamle hjemmeside. Kirken har ændret sig med
tiden, og nu skal hjemmesiden følge med.
KOINONIA betyder fællesskab. Og søndag den 22. marts kl.
10.30 vil der være masser af fællesskab i Saralystkirken til
endnu en festlig og farverig gospelgudstjeneste. For yderligere at ryste folk sammen vil gæsterne kunne sidde omkring
bordene inde i salen, hvor der bydes på kaffe og te samt en
bolle, mens man både lytter til en kort tale af John Lorenzen,
sammen synger et par velkendte sange eller salmer, og ikke
mindst – denne særlige søndag formiddag – lader sig rive
med af tonerne fra gospelkoret KOINONIA under ledelse af
Maj-Lis Hoffer Henriksen. Gospelkoret, der øver hver onsdag
aften i kirkens lokaler, har eksisteret en årrække og står for det
bedste i gospelsang-traditionen, der har fået en renæssance i
disse år. Der bliver sunget klassikere, såvel som nyere ballader, der alle handler om, hvad det vil sige at være menneske,
både når det går godt og man ønsker at rette sin tak opad til
Gud, og når livet gør ondt, og man har brug for én, der lytter
og forstår og kan give mennesket håb for fremtiden og hjælp
midt i dagliglivet. Det bliver en musikalsk oplevelse, og ingen
går uberørte fra sådan en gospelgudstjeneste.
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Iværksætterkonference
Iværksætterkonference er for

- dig der brænder for nye initiativer
- dig der har en drøm, som du har ønsker at føre
ud i livet, og mangler hjælp til at komme i gang
- dig der ser det vigtige i at bakke op om nye
tiltag, der kan viderebringe budskabet om Jesus
- dig der ønsker at samle en team for at starte et
nyt tiltag f.eks et nyt trosfællesskab
- dig der drømmer om at være med i en
menighedsplantning
- dig der er leder og medarbejder i en menighed
- dig der er igangsætter og tænker innovativt

Vi har glæden af at invitere
dig til en dag med fokus på
at være iværksætter i en kirkelig kontekst. Vi drømmer
om at se kirker, der lever
og vokser.
For at drømmene ikke kun skal forblive
drømme, er der brug for nogle, der skubber det nye i gang - og mange der støtter
op. Derfor inviterer vi til denne konferencedag, lørdag den 4. april kl. 9.15-16.30.
Oplægsholder

Program
09.15: Rundstykker
10.00: Velkomst og lovsang
10.15: Vil du være iværksætter?
11.00: Åndelige discipliner som Iværksætter
12.00: Frokost
13.00: Kunsten at stå distancen som iværksætter
14.00: De 10 mest almindelig fejl som
kirkeiværksætter
15.00: Kaffe
15.30: Læringsopfølgning
16.00: Lovsang og bøn

Underviseren er Dietrich Schindler fra
Missionsforbundet (Freie Evangelische
Gemeinde) i Tyskland. Han har fungeret
som iværksætter gennem hele sit liv
og har b.la. plantet fem menigheder
Han har en vision om at se 1 million
europæere komme til tro på Kristus
gennem 10.000 nye kirker. Dietrich
Schindler har skrevet flere bøger og artikler om det at være kirkeiværksætter.
Praktisk info
Konferencen afholdes i Saralystkirken,
Kirke- og Kulturcenter.
Tilmelding senest den 30. marts til
info@saralystkirken.dk.
Prisen er 200 kr. pr. person inkl.
forplejning.
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MEDITATIV SKÆRTORSDAG
Kom og vær med til meditation
over teksterne til skærtorsdag.
Vi skal holde nadver sammen, vi skal lytte til musik og
synge nogle af påskesalmerne.
Det sker torsdag den 9. april
kl. 19.30.

vægtes højt. Der er tekstlæsning, bøn og
stilhed, fællessang, og der er mulighed
for at tænde lys og at lægge en sten ved
korset som symbol på det, du ønsker
at slippe i dit liv. Kirkesalen vil denne
aften være oplyst med stearinlys. Denne
stemningsfulde aften afrundes med fællesbøn og velsignelse efter en times tid.

Vi mennesker oplever ofte en fortravlet
og stressende hverdag, hvor det kan
være svært at skabe rum til at finde en
indre ro – eller at livets omstændigheder
tager overhånd og udfordrer troen, håbet
og kærligheden.

Nyd en stille aften i kirken, hvor der
er fokus på Kristus og det han gjorde
i påsken.

Denne aften ønsker vi at skabe et
fristed for sind og krop, hvor musikkens
afspændende og åndelige elementer

Tilmelding til Hanne Bering, tlf.
5093 1991, eller på fremlagt liste i
kulturcaféen.
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Information
Entré: 50 kr. //
Inden foredraget kan der
købes middag i KulturCaféen for 35 kr. Bestil
venligst bord på kulturcafe@saralystkirken.dk
eller tlf. 66 140 140.
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SKAM
De fleste kender følelsen, men den er svær at få hold på og at
tale om. Hvordan påvirker den os? Og hvad gør vi ved den?
Psykolog og forfatter Krista Korsholm Bojesen stiller skarpt på
begrebet og forklarer, hvorfor skammen fylder så meget for os
moderne mennesker. Det sker torsdag, den 19. marts kl. 19.30.
I dag er det op til det enkelte menneske at
bestemme, hvad der er rigtigt og forkert.
Vores værdier er ikke længere kollektive,
de er blevet privatiseret. Mange oplever
det som en frihed, mens endnu flere føler sig skyldige og skamfulde og dermed
forkerte som mennesker. Omgivelserne er
fyldt med idealer, facader og krav om sundhed, udseende, uddannelse, effektivitet og
personligt ansvar. Det er umuligt at leve op
til alle kravene, og vi ender med at skamme
os over ikke at kunne leve op til det.
Skam er blevet glemt som ord, men dog
en af de mest fremtrædende følelser i
samfundet.

Krista Korsholm kommer med et personligt
bud på, hvordan vi genkender og arbejder
med følelsen af skam. Hun giver konkrete
redskaber til at arbejde med vores værdier
og blik på os selv. Det handler om at trække
nåden ind. Det nådige blik er nemlig det
modsatte af at skamme nogen ud.
Foredraget koster 50 kr.
Inden foredraget kan der købes middag i
KulturCaféen for 35 kr. Bestil venligst bord
på kulturcafe@saralystkirken.dk eller tlf.
66 140 140
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Arrangementer

Tilbud i kirken

5. mar. kl. 19.30

28. apr. kl. 17.30

Lovsangsaften i Saralyst

Pulsaften

Torsdag, den 5. marts kl. 19.30 er der
lovsangsaften i Saralystkirken. Gå ikke
glip af denne oplevelse!
Det er en aften med rigtig god plads til
sang, fællesskab, opmuntring og tilbedelse i en skøn blanding.
Denne aften vil det musikalske være
præget af et moderne udtryk. Et band
spiller og sangene vil primært være på
dansk, krydret med enkelte på engelsk,
og spænder bredt – fra nye lovsange til
egentlige salmer.
Lovsangen ledes af lovsangslederen,
Jonathan Engslund, sammen med en
gruppe af musikere.
Forinden kan man spise middag i
KulturCaféen for kun 35 kr. Tilmelding
på kulturcafe@saralystkirken.dk eller tlf.
61 67 28 00

Et par gange årligt inviteres der til PULS aften. Næste samling løber af stablen tirsdag
den 28. april kl. 17.30-19.30.
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PULS er for alle der er en del af
Saralystkirken! Det er en aften, hvor vi tager
pulsen på kirken, så derfor er alle hjertelig
velkommen til at deltage. Aftenen slutter kl.
19.30 så mange har mulighed for at deltage.
Børnene kan enten se en film eller blot lege
i kuglerummet eller i et af de andre lokaler.
Vi starter med at spise sammen og derefter
trækker vi ind i kirkesalen, hvor vi begynder
med et par lovsange og derefter vil der være
tid til at dele forskellige aktuelle korte informationer og et input/oplæg. Formålet med
samlingen er at sikre bedst mulig information, dialog og tage pulsen på menigheden.
Skriv dig enten på listen i caféen eller send
en mail til kontor@saralystkirken.dk for at
tilmelde dig til aftensmaden.

Kalenderen — Velkomst og mærkedage

Nye ansigter & særlige
mærkedage

20. apr. kl. 19.00

16. apr. kl. 19.30

Kirkekursus

Koncert med fire pianister

Alle er velkomne i Saralystkirken uanset baggrund!

Torsdag den 16. april kl. 19.30 er der klassisk klaverkoncert i Saralystkirken.

Kirke er meget mere end en bygninger.
Kirke er fællesskab og nærvær!
Vil du gerne være en del af Saralystkirken
eller vil du gerne vide mere om
Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter,
arbejdet, visionen, historien og teologien,
så er du velkommen til at deltage på
Kirkekurset mandag den 20. april kl. 19.00.
Det er et kursus, der er designet for alle,
der gerne vil vide noget mere om kirken.
Tilmelding og info: info@saralystkirken.dk

Det er Daniel Göttke, studerende på konservatoriet, der spiller klavermusik sammen med Anna Karina Heller Gjørup, som
ligeledes går på konservatoriet. Der vil
være musik af Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin og Debussy. Derudover vil Skrjiabin
også blive fremført, en komponist, som
måske vil være et nyt bekendtskab for
nogle? Som en ekstra krølle på koncerten
spiller to af Daniels elever fra Musikskolen.
Alle er velkomne til denne gratis koncert.
Bagefter vil der blive serveret kaffe og
kage i Kulturcaféen.
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Glimt fra — Livet i Saralystkirken

Velkommen til nye medlemmer
Flere ønsker at blive medlemmer, og det er en glæde at kunne byde velkommen til:

Rebekka Ann Lauridsen

Michael Poulsen

