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Fra Congo til
Skanderborg
Interview
— Justin Baraka Kabayu
Justin Baraka Kabayu,
58 år, bor med sin kone
Pascaline i Skanderborg.
Vejen hertil har været
broget og lang, men
Justin er glad for at være
landet i Danmark.

04 Interview — Fra congo til skanderborg

”Vi var 9 søskende derhjemme”,
fortæller Justin. ”Jeg var den
ældste. Det var et kristent hjem.
Vi børn gik med i kirke hver søndag, for det skulle vi. Men troen
på Gud betød også noget for mig
som dreng.”
Var du glad for at gå i skole?
”Ja, min far var lærer på skolen og viceinspektør, så vi fulgtes med ham i skole og
med ham hjem. Hele miljøet var præget
af skolen.” Efter 6 års folkeskole og 6 års
gymnasium begyndte Justin på en bachelor ved Det tekniske universitet i Kinshasa.
Sideløbende med den tekniske uddannelse
tog han en kandidat i demografi statistik.

“

Sproget var naturligvis svært for os,” siger Justin.
”Men en ting, der overraskede os, var de mange frivillige,
som stod stand-by til at hjælpe os med sproget og mange
praktiske ting. Det var frivillige fra Røde Kors og Dansk
Flygtningehjælp.

Det handler bl.a. om at lave forskellige undersøgelser om folks levevis og livsstil.
”Jeg havde travlt i denne periode,” mindes
Justin. ”Jeg var hjælpelærer på teknisk universitet og var i gang med min bachelor om
eftermiddagen. Samtidig var jeg blevet gift
med Pascaline, og vi havde fået børn.”
Hvorfor måtte I flygte fra Congo?
”Min kone var sekretær for vicepræsident
Masasu Nidanga. Han blev dræbt, og vi
var truet af fængsling og henrettelse. Vi så
derfor ingen anden udvej end at flygte via
Brazzaville i nabolandet. Da vi blev godkendt
af FN, kom vi 4 familier til Danmark i år 2002.
Der lå sne, da vi ankom. Det havde vi ikke
oplevet før.”
Familien kom først til Fjends kommune,
derefter til Viborg kommune, hvor de boede i 13-14 år. For to år siden gik turen til
Skanderborg.
”Sproget var naturligvis svært for os,” siger
Justin. ”Men en ting, der overraskede os, var
de mange frivillige, som stod stand-by til at
hjælpe os med sproget og mange praktiske
ting. Det var frivillige fra Røde Kors og Dansk
Flygtningehjælp. Særligt én kvinde fik betyd-

ning for os i denne tid. Det var Ruth Larsen,
som er o. 85 år i dag. Selv om hun ikke kunne
fransk, hjalp hun os med mange ting. For mig
er hun som en mor! Desuden har Inge Hella
Jul hjulpet meget med lektier, og hun fortsætter med at hjælpe børnene med opgaver.”
Justin fortæller også, at Hans og Maibrit fra
Skanderborg har betydet meget for integrationen af hele familien.
Hvordan var det for jeres børn at
komme til det fremmede land?
”Børnene var mellem 8 og 14 år, så det var
svært at skulle kaste sig ud i et nyt sprog. De
mistede et par år, da vi var i flygtningelejr,
og i Danmark startede de i modtageklasse
i Skive. Men de har alligevel klaret sig godt
uddannelsesmæssigt.”
Og hvad tænker du selv om at være
her, Justin?
”Vi har det godt i Danmark. Det er ikke mit
drømmejob, jeg har som ufaglært, men
det hjælper mig til at klare mig økonomisk.
Fortsætter på næste side 
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Desværre kan jeg ikke bruge mine uddannelser i Danmark, med mindre jeg begynder helt
forfra. Det vil tage mig 6 år og være meget
svært rent sprogligt.”
Hvad betyder troen på Gud for dig?
”Gud betyder alt for mig! Han har gjort meget
for min familie og mig. F.eks. kan jeg nævne,
at jeg flere gange har været involveret i en
trafikulykke, hvor jeg er kommet ud af en
totalt skadet bil uden skrammer. Det kan
jeg takke Gud for. Jeg har også modtaget
trusler om at blive slået ihjel, sandynligvis
fra de congolesiske myndigheder. Her har
Gud også holdt sin hånd over os. Et frisk eksempel er, at da Pascaline for nylig var syg
af influenza, var der en vildtfremmed dame
i kirken, som Gud talte til om det. Der blev
bedt for Pascaline. Ja, Gud elsker os højt!”
Justin er i øvrigt formand for Dansk congolesisk venskabsforening. Foreningen
hjælper med integrationen og laver kulturelle arrangementer i Danmark. Den
informerer og skaber debat om emner
som rettigheder og meget andet, og den
orienterer om flygtningesituationen.
Foreningen har også et lille udviklings
projekt i Congo med fokus på sundhed og
udvikling. De vil hjælpe folk i Congo til at
bidrage til samfundet ved at bruge deres
egne erfaringer.
Har du drømme om fremtiden?
”Ja! Vi er kristne og tror, at vi og vores venner
og familier en dag skal hjem til Gud i himlen.
Men i den tid, vi lever, vil jeg gerne gøre det
bedste, jeg kan, for at bidrage til udviklingen
af Danmark.”.

06 Præstens afsnit — Hvem kan egentlig?

Hvad er egentlig dit største behov?
Gud har magt til at forandre fastlåste
omstændigheder. Gud har ikke forandret
sig. Han bliver ikke gammel, og hans
kraft forsvinder ikke.
— John Lorenzen, Præst

Præstens afsnit — Af John Lorentzen

Hvem kan egentlig?
Hvad ville du bede om, dersom Gud ville gøre et mirakel
i dit liv? De fleste af os må indrømme, at vi nok for sjældent
taler med Gud om vores største behov. Vi begynder at bede,
men opdager at tankerne er
på vandring.
Vi bliver modløse. Vi tror måske, at Gud
kan gøre noget med de andres problemer, men ikke med vores: de er for store!
Eller så orker han ikke, at gøre noget med
vores liv? Faktum er, at Gud er i stand til
at gribe ind i vores liv.
Det er sommer. Tiden er knap så booket.
Der er nok bedre tid til at snakke med Gud
om det vigtigste i vores liv.
Gud er interesseret i os. Vi behøver
faktisk ikke plage ham for at få hans opmærksomhed. Han vil gerne høre, hvad

vi har at sige. Han venter faktisk på, at vi
skal kalde på ham. ”Kom ind i min nærhed. Tal med mig. Del dine bekymringer
med mig. Jeg er meget interesseret i
dig, fordi jeg er din far. Jeg kan hjælpe,
for al magt i himmel og på jord er min”
siger Gud.
Hvad ville du bede Gud om? Hvad er
egentlig de største behov? Byens største udfordring? Din families? Dine børns?
Gud kan gøre ting vi ikke forventer, regner
med eller kan regne ud. Vi behøver ikke
kunne regne ud, hvordan Gud kan fortage et konkret positivt indgreb i vores
liv og hverdag. Vi kan bare bede til ham.
Gud har magt til at forandre fastlåste
omstændigheder.
Gud har ikke forandret sig. Han bliver
ikke gammel, og hans kraft forsvinder
ikke. Hvis Gud en gang har formået at
styre naturen, forandre mennesker og
ændre omstændigheder, er han stadig i
stand til at gøre dette! Gud kan!
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Kristus bag mig og foran mig
Kristus under mig og over mig
Kristus med mig og i mig
Kristus omkring mig og nær mig
Kristus til højre og venstre
Kristus når jeg står op om morgenen
Kristus når jeg lægger mig om aftenen
Kristus i hvert hjerte, som tænker på mig
Kristus i hver mund som taler om mig
Kristus i hvert øje som ser mig
Kristus i hvert øre som hører mig.
Jeg står op i dag
gennem kraften i den hellige trefoldighed
gennem troen på treenigheden
gennem tilliden til enheden
hos himmelens og jordens Skaber.
— Bøn af Sankt Patrick, ca. år 400
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Bøn — I Saralystkirken

Kirken er åben
- vi velsigner
byen
Fra mandag den 27. til onsdag
den 29. august er særlige dage
med plads til bøn, stilhed og
velsignelse. Fokus for disse tre
dage er et ønske om at bede og
velsigne byen og området vi bor i.
Mandag og onsdag vil der kl. 19.30 være
et fælles arrangement med fokus på bøn.
Tirsdag den 28. august kl. 19.30 er alle velkomne til en særlig meditativ aften med
vægt på stilhed, fællesbøn, bibellæsning
og velsignelser.
Kirken er åben fra mandag den 27.8.
til onsdag den 29.8. fra kl. 10.00-15.00
hvor man er velkommen til at være stille
og søge Gud.
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Velkommen
til menigheds
møde
Søndag den 26. august
kl. 12.45-14.45 er der menighedsmøde i Saralystkirken.
Her drøftes store de stor linjer i kirken,
nye tiltag, økonomien m.m. Alle er meget velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten er der en fælles frokostbuffet, hvor alle kan medbringe mad til sig
selv + en ekstra. Sådan et buffetbord er
indbydende og meget lækkert, så kom
og vær med til frokost og et efterfølgende menighedsmøde.
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Sommerlight Gudstjenester
Der er gudstjenester i Saralyst
kirken hele året rundt. Nogle
skifter lidt i forhold til årstiden
og nogle gudstjenester markerer en særlig tid.
Nu er tiden inde for at afholde Sommerlight
gudstjenester. Det sker hver søndag fra den
1. juli til den 12. august kl. 16.30 (dog ikke
søndag den 22. juli).
Sommerlight gudstjenesterne er særlige,
fordi de er kortere og de er enklere. Her er
der fokus på sangen og en kortere tale, da
gudstjenesten kun varer ca. 45 minutter. Der
er et overordnet tema for de 6 Sommerlight
gudstjenester: Der er et under i huset. Det
bliver gudstjenester der sætter fokus på
Guds mirakler og indgriben i situationer og
menneskers liv. Gudstjenester der indgyder
håb og peger på muligheder, vi hverken kan
se eller forstå.
Børne- og betweenkirken
Børne- og betweenkirken holder også sommerferie når der er Sommerlight gudstjenester, men der er altid gode muligheder
for børnene i legerummene i kirken eller på
naturlegepladsen ved kirken.

Efterfølgende er der god mulighed for at spise sammen,
da der bliver tændt op i grillen og der kan købes grillmad

Bliv endelig og spis
Efterfølgende er der god mulighed for at
spise sammen, da der bliver tændt op i gril
len og der kan købes grillmad for 35 kr. for
voksne og 25 kr. for børn mellem 3 og 12
år. Menuen består af koteletter, pølser og
kartoffelsalat. Medbring gerne en skål salat.
19. august er der igen gudstjeneste med
børne- og betweenkirke kl. 10.30
Så er du i byen eller netop undervejs hjem
fra en strandtur, så kom og oplev en hyggelig og imødekommende gudstjeneste med
fokus på Gud og alle hans muligheder for at
gribe ind i vores tilværelse.
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Navnet „Koinonia“ er græsk
og betyder fællesskab.
Et åbent fællesskab for alle,
der har lyst til at deltage. Det
er netop dét, der er tankerne
bag gospelkoret KOINONA.
Det er et kor for dig:

Syng gospel
sammen med
KOINONIA
Tilbud
— Gospelkoret KOINONIA
Har du lyst til at være med
i et forrygende fedt gospelkor? Så har du nu chancen
for at synge med i gospel
koret KOINONIA der søger
nye medlemmer.
Se mere/kontakt os:
gospelkoretkoinonia@gmail.com
www.saralystkirken.dk/node/558
facebook.com/
gospelkoretkoinonia.

• fra 18 år og opefter
• der elsker at synge gospel
(kendskab til noder er ikke et krav)
• der gerne vil udfordres musikalsk
• uanset religiøs overbevisning
• der gerne vil være en del af et
musikalsk og socialt fællesskab
udover det sædvanlige
• der prioriterer vores øveaftner og andre
koraktiviteter højt (koncerter, events,
øvedage, enkelte gudstjenester o.l.)
Vi øver i Saralystkirken, Kirke- og Kultur
center, onsdage kl. 19.00-21.30.
Efterårssæsonen begynder onsdag den
22. august. Der er ingen optagelsesprøve
og de tre første øvegange er åbne for nye
medlemmer og gratis, så du har tid til
at finde ud af, om det er noget for dig.
Kontingentet er pt. kr. 450,- pr sæson, og
for studerende med studiekort kr. 350,pr. sæson.
Korlederne Maj-Lis og Esben Hoffer
er begge meget dygtige, har læst musik
på Universitetet, underviser til dagligt i
musik - og de er vilde med gospel.

12 Nye medlemmer — Syng gospel sammen med koinonia

Tilbud — Halløj i Parken

Succesen gentages:
Halløj i Parken
Leg og latter, hoppeborg og candy
floss, musik og kreative workshop
kommer til at præge lørdag den 1.
september. Denne eftermiddag fra
12.00-15.00 står Saralystkirken
bag et hyggeligt familiearrange
ment, der løber af stablen i og
omkring parken ved kirken.
Arrangørerne lover en dag med masser af action, hvor hverken børn eller voksne kommer
til at kede sig. Omkring de to sheltere i haven
vil der være mulighed for at bage snobrød og
pølser, cafeteltet søger for masser af kage,
slush ice, god kaffe m.m.

Der vil være musikoptræden, spilleturneringer, overraskende inputs – en eftermiddag
for hele familien.
- Det er 4. år, vi arrangerer Halløj i Parken,
og vi gentager succesen, da vi har oplevet
stor opslutning og opbakning til denne slags
arrangementer. Det er gratis at deltage i alle
aktivisterne og i Cafételtet kan der købes lidt
at drikke og spise, siger Charlotte Pedersen.
Overskuddet fra dagen skal bruges til arbejdet for Børn og Unge i Aarhus Syd!
For at denne dag kan lykkes, er der brug for
mange frivillige hænder, og du er meget velkommen til at give en hånd med. Du kan enten
skrive dig på planchen, der hænger i kirken
eller send en mail til hip@saralystkirken.dk
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Velkommen
på årets
kirkelejr
Tid og sted
I år ligger lejren fra den 14.-16.
september og den afholdes
på Himmelandsgården ved
Hadsund.

Det er en lejr for alle, der har
lyst til at deltage; og her kommer
familier, børn, singler, voksne,
seniorer og så er der altid nye
deltagere med.
Lejren ligger på en kæmpe naturgrund i
gåafstand fra vandet. Her er gode faciliteter
og soverum i flere størrelser, de fleste er 4
personers rum. Det er en god anledning til
at møde andre få nye bekendtskaber.
I år deltager Camilla Western som underviser. Hun er præst i Rønne og er en
dygtig og ærlig formidler. Hun formår på
en afslappet, humoristisk og nærværende
måde at sige nogle fine og gode ting.

14 Mærkedage — Velkommen på årets kirkelejr

Hende kan du godt glæde dig til at møde.
Camilla deltager hele lørdagen.
Årets tema
Temaet for lejren er: At tale naturligt om det
overnaturlige. I dagligdagen kan det nogle
gange opleves vanskeligt at sætte ord på
troen, og det vi oplever Gud griber ind med
hos os og andre. Dette bliver en weekend
der sætter fokus på det overnaturlige, men
på en naturlig måde.
Meget snart er lejrbrochuren klar. Heri
kan du læse mere om programmet og mulighederne for transport. Sæt denne efterårsweekend af til at være med på kirkelejr.
Kirkelejren er for alle - uanset tilknytning
til kirken
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Familiecafe 
torsdag den 16. aug. 6. sept., 4. okt.,
1. nov., og 29. nov. kl. 17.00-19.00

Foredrag med Golriz Ghozati
tidligere muslim der i dag arbejder
for forfulgte kristne, torsdag den
4. oktober kl. 19.30

Halløj i Parken
lørdag den 1. september
kl. 12.00-15.00

Mission i fokus
den 4.-11. november

Foredrag med Poul Dal,
tidligere Jehovas vidne
torsdag den 6. september kl. 19.30

Foredrag med Charlotte Rørt,
journalisten der mødte Jesus
torsdag den 15. november kl. 19.30

Kirkelejr på
Himmerlandsgården
den 14.-16. september

Gospelgudstjeneste med
KOINOIA
søndag 18. november kl. 10.30

Koncert med
Tomas K og Kanterne
en nordisk/svensk singersong writer
koncert, torsdag den 20. september
kl. 19.30

Halløj i Kirken
fredag den 23. november
kl. 17.30-20.00
Julefest i Saralystkirken
søndag den 16. december kl. 14.00

Vil du vide mere om de enkelte arrangementer så kontakt:
info@saralystkirken.dk eller Tlf. 66 140 140
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Glimt fra — Livet i Saralystkirken

Et sprudlende fællesskab

Vi elsker
relationer på

