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En brand for
at ændre
„kirke Danmark“
Interview —Camilla
Jeg hedder Camilla og er
28 år gammel og så er
jeg gift med Jacob. Jeg er
født i Hillerød, men har
haft det meste af min opvækst i Sjørring lige uden
for Thisted.

04 Interview — En brand for at ændre „kirke danmark

Min familie har været kristne i flere
generationer og mine forældre var de
første i vores familie til at blive en del
af Det Danske Missionsforbund. Mine
forældre bor stadig i Sjørring og mine
tre yngre søskende er pt. bosiddende i
Aarhus, København og Tokyo – så vi er
godt spredt.

Mine forældre og bedsteforældre havde
en stor rolle i forhold til at bringe troen på
Jesus ind i mit liv. I mit hjem gik vi altid i kirke
om søndagen og så var der som regel også
børneklub eller ungdomsklub i løbet af ugen.
Vi havde faste traditioner for at holde fælles
andagt inden sengetid og efterhånden som
jeg blev ældre og fik flere spørgsmål ift. tro
på Gud, fik min far især stor betydning ift. at
besvare mange af spørgsmålene. Da jeg er
vokset op med troen, har jeg ikke en særlig
”omvendelseshistorie”. Det har jeg egentlig
været lidt træt af, men jeg har lært, at det i
virkeligheden er en gave, at jeg har kendt ham
hele mit liv.
Det var også allerede i min barndom/ungdom,
at kærligheden til sang og musik udviklede sig.
Mine forældre og søskende er alle musikalske
og vores hjem har altid været fuld af musik og
instrumenter. Min mor var desuden en del af
lovsangsgruppen og tog mig med til øvelser,
da jeg var omkring 14-15 år. Siden da har jeg
været en del af forskellige lovsangsgrupper.
Jeg så meget op til Camilla Kortegaard, en fra
kirken i Thisted, fordi hun kunne synge harmonier. Så jeg husker, at jeg en søndag bad
Gud om, at jeg måtte få samme evner, så jeg
også kunne synge harmonier, og den gave fik
jeg få år senere!
Udover at være glad for at synge, er jeg glad
for at male, tegne, strikke, hækle og lave små
gør-det-selv-projekter. Jeg nyder at være kreativ og en af mine drømme for fremtiden er
at forsøge mig med sangskrivning. Jeg kunne
godt tænke mig at bidrage med nogle nye lovsange og evt. indspille dem i et studie.

“

Jeg oplever, at jeg igennem de
seneste år har fået en brand for
at medvirke til at ændre ”kirke
Danmark”. Kirker i Danmark
stemmer ikke helt overens med den
kirke jeg læser om i Bibelen.
En anden ting jeg er glad for, er at hjælpe folk.
Jeg valgte at blive sygeplejerske, fordi jeg altid
har haft interesse i mennesker, fordi det er
en bred uddannelse med mange muligheder
og fordi jeg tror det er noget Gud kan bruge
mig til. Jeg arbejder på Vikærgården, Aarhus
kommunes akut- og rehabiliteringspladser,
hvor jeg primært har patienter, som har været
indlagt på sygehuset af forskellige årsager og
som efter endt behandling er for svækkede til
at komme hjem. Jeg er b.la. ansvarlig for, at der
bliver taget hånd om deres sygeplejefaglige
behov samt at deres ophold hos os forløber
som det skal bl.a. ved at samarbejde med
terapeuter, sygehuse, praktiserende læger,
borgerkonsulenter og hjemmepleje mm. Jeg
er også med i en arbejdsgruppe som fokuserer
på at nedbringe antallet af medicinfejl.
Noget af det jeg øver mig i, er at tage Jesus
med på mit arbejde. At spørge ham om der
er nogle af mine kollegaer eller patienter, jeg
skal bede for. Jeg har gjort det nogle gange og
har én gang oplevet at Gud mindskede smerterne hos en kollega. Selv om det langt fra er
alle som bliver helbredt eller oplever bedring,
oplever de fleste alligevel at blive mødt med
omsorg og kærlighed gennem bønnen.
Fortsætter på næste side 
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Jeg oplever, at jeg igennem de seneste år har
fået en brand for at medvirke til at ændre
”kirke Danmark”. Kirker i Danmark stemmer
ikke helt overens med den kirke jeg læser om
i Bibelen. Jeg ser for få af de tegn der følger
Jesu disciple, og jeg tror på, at Gud ønsker
flere helbredelser, mirakler og folk der bliver
sat fri for undertrykkelse af forskellige art,
end vi oplever nu. Jeg ved ikke hvordan det
kommer til at ske, men vi skal turde kaste
os ud i det, og for mit vedkommende er det
en drøm, på et tidspunkt, at være med til at
starte en ny kirke et sted Danmark.

Hvad vi håber på røber, hvem vi er,
hvad vi kommer af, og hvor vi vil
hen. Læs gerne Esajas’ Bog 43:1-2.
— John Lorenzen, Præst
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Præstens afsnit — Af John Lorentzen

Håb tilføres udefra
Vi kan håbe på mange ting og
ofte er det meget personligt,
hvad vi håber på. Snusfornuften
siger, at man ikke skal håbe, for
så bliver man skuffet. Men håb
er en vigtig drivkraft, som vi
ikke kan undvære.
Håb skaber mening og sammenhæng uden håb ville alt gå i stå.
Håbet baner sig vej ud af den aktuelle
situation, og lader os på samme tid bevare erkendelsen af virkeligheden, vi nu
engang lever i. Håbet driver os frem trods
alle dystre prognoser. Det skaber mening
og sammenhæng mellem os selv og omverdenen, mellem nutid, fortid og fremtid. Uden håbet ville alt gå i stå. Håbet er
at turde bringe fremtiden ind i nutiden.
Vi kan sige til hinanden:

Du må ikke opgive håbet! Men det er et
underligt udtryk, for det bestemmer vi
jo ikke selv. Håb er noget, vi bliver tilført
udefra. Det kan ikke tages med magt.
Hvis vi siger til et menneske, der har
mistet håbet, at han eller hun ikke må
opgive det, så giver vi dem nemt opfattelsen af at være forkerte.
Det kristne håb er håbet om, at Gud også
er til stede, i den fremtid der kommer.
Håbet om en fremtid i Guds hænder giver styrke, mod og trøst til nutiden. Det
kristne håb er kendetegnet ved, at Gud
tilkendes magten til at ændre vores liv på
den ene eller anden måde. Håbet er det,
der viser vej udad.
Hvad vi håber på røber, hvem vi er, hvad
vi kommer af, og hvor vi vil hen.
Læs gerne Esajas’ Bog 43:1-2.
Nyd foråret og nyd livet!
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Arrangører: Aarhus Valgmenighed, EuroLife
Kirke, Aarhus Vineyard, Haven Aarhus,
Saralystkirken og Citykirken Aarhus.
Se mere på: Facebook.com – 1Voice på Train
— Pris: 50,- kr. inkl. gebyr.

08 Koncert — 1 Voice på Train

Koncert — 1 Voice

1 Voice på Train
Velkommen til 2. udgave af 1VOICE onsdag
den 22. maj kl. 19.30. En aften, hvor flere
kirker i Aarhus går sammen om at ære Gud
og lytte til hans hjerte for vores by og dens
mange dejlige mennesker.
Denne aften deltager Thomas Medom Hansen (rådmand
for børn og unge i Aarhus Kommune) og Melvin Kakooza
(vinder af DM i stand-up). Denne aften vil der være en
indsamling til Gallo Kriserådgivning i Aarhus.
Lovsangsledere, sangere og musikere fra de 6 arrangørkirker i Aarhus glæder sig til at lede os gennem denne
usædvanlige aften på Train. Forvent en spændende aften
i Guds nærvær! Der vil også være mulighed for at få en
personlig velsignelse inkl. bøn for sygdom.
Du kan deltage up front eller være mere tilbagetrukket.
En DJ og dansegulvet runder aftenen af for de friske.
Præsterne står igen i baren for at hilse på dig og din
nabo og give gode råd om alt mellem himmel og jord.
Inviter gerne dine venner med – også dem som ellers
ikke normalt går i kirke!
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Besøg af præst fra
flygtningelejr i Thailand

Tirsdag den 14. maj kl. 19 får
Saralystkirken besøg af en
spændende mand med en særdeles barsk baggrund. Det er Dr.
Saw Wado, der i dag er præst
og bosiddende i en stor flygtningelejr i Thailand.
Aftenen sætter fokus på situationen og
livsvilkårene for de 30.000-40.000 mennesker, der lever hele deres tilværelse i
lejren Mae La i Thailand. Neel og Peter
Götz fra Missionsforbundet er med til at
informere og sætte en ramme for denne
vedkommende aften.
Saw Wado tilhørte det karenske mindretal i Myanmar og blev sammen med
sin familie bombet ud af deres hjem for
30 år siden, fordi de tilhørte et etnisk
mindretal. Selv om situationen i dag er

en anelse bedre i Myanmar, betragtes
det stadig som risikabelt for flygtningene
at vende tilbage til deres hjem. Wado
har boet i Mae La, siden han ankom som
13-årig kun afbrudt af et studieophold
på Filippinerne. Han var en opvakt knægt,
som tog en master og en Ph.d. i teologi.
Han føler sig kaldet til at mobilisere
Karen-kirker i den kamp, som de står i.
I flygtningelejren er der skolegang og et
rimeligt sundhedssystem. Men det er
som et fængsel, da beboerne ikke kan
forlade lejren uden tilladelse. De har heller
ikke mulighed for at søge om statsborgerskab. Disse ting hører vi om denne
aften, og naturligvis også om drømme
og håb, fremtidsvisioner, for lejren og
dens beboere.
Der tilbydes en kop kaffe i pausen.
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Himmelske dage på Heden
Himmelske Dage er det største
fælleskirkelige event i Danmark
og arrangeres hvert tredje
år. Himmelske Dage på Heden
er navnet på arrangementet i
2019, der denne gang foregår i
Herning fra den 30. maj til den
2. juni. Bag arrangementet står
repræsentanter fra folkekirker,
frikirker, kirkelige organisationer og erhvervslivet.
Der er et folkeligt mødested og en
festival, hvor gudstjenester, koncerter,
debatmøder og byvandringer blandes
med kirke, samfund og kultur. Der er et er
væld af arrangementer!
Det hele kulminerer i et stort show, Det
Himmelske Show, lørdag den 1. juni kl.
20.00 i Jyske Bank Boxen. En fest, der i
kraft af sit program, henvender sig både
til de gæstende kirkefolk og den almindelige midtjyde.
Værterne Peter Mygind og Dina AlErhayem åbner for at tage vores tro under
kærlig behandling i Det Himmelske Show.

Lydtapetet leveres af Danmarks største
gospelkor under ledelse af Hans Christian
Jochimsen og en række gæstesolister – blandt andre den amerikanske
Grammy vindende artist Hezekiah
Walker, som gæster Danmark for første
gang. Derudover tilsættes piruetter
fra Verdensballetten, ord og indsigt af
spændende gæster der spænder fra
youtubere til forretningsfolk tilsat toner
fra symfoniorkester og Herning Kirkes
drenge- og pigekor.
Showet koster 270 kr. Vil du med til dette
show? Vi arrangerer en fællestur, kører i
privatbiler, sidder sammen til showet og
får på denne måde en fælles god oplevelse. Vi håber du har lyst til at være med.
Vil du med på denne tur så send en mail
til kontor@saralystkirken.dk eller skriv
dig på listen der kommer til at ligge
i Caféen.
Her kan du læse meget mere om de
Himmelske Dage på Heden: http://
www.e-pages.dk/mediehusethf/1133/
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Hygge familieeftermiddag
Kom og være med i et åbent fællesskab for børn og voksne. Gruppen
mødes til hygge, leg og samtaler
over en kop kaffe eller et glas saft.
FamilieCaféen mødes torsdag den
16. maj og torsdag den 13. juni kl.
16.50 og kl. 18.00 serveres der en
børnevenlig aftensmenu.
Her er det vigtigst, at både børn og voksne
hygger sig og har en dejlig eftermiddag.
Der er gode lege muligheder i Saralystkirken,
og når vejret er godt trækkes der ofte udenfor
på legepladsen og boldbanerne.
Af hensyn til aftensmaden, der koster 35 kr.
for voksne og 20 kr. for børn (3-12 år), vil det
være godt med tilmelding på cafe@saralystkirken.dk

12 Begivenheder — Hygge familie- eftermiddag

Tilbud — Skt. Hans i Saralystkirken

Velkommen til
Skt. Hans festen
Søndag, den 23. juni kl. 18.00 håber vi på tørvejr og solskin, da
tiden igen er inde til at holde Skt. Hans fest, med dertil hørende
spisning, og det traditionsrige Skt. Hans bål på kirkens dejlige,
rummelige grund. Festen afholdes hvert år og vi byder igen
velkommen til denne åbne, folkelige begivenhed. Alle er hjertelig
velkommen!
Der vil blive god mulighed for børn og barnlige sjæle til hygge, lege, boldspil m.m., og
så begynder aftenen naturligvis med det,
som vi danskere er så gode til, når vi skal
rystes sammen: at tage for os af retterne!
Der bliver stort salatbord, en pølse og en
kotelet, samt et glas vin eller sodavand for
blot 75 kr. for voksne, og børn under 12
år, 25 kr.
Omkring kl. 19.45 tændes bålet, og vi synger midsommervisen samt andre kendte
danske sange. Som det sig hør og bør, er

der naturligvis også i år en båltaler med noget på hjertet. Når bålet er ved at brænde
ned, er der også mulighed for at lave snobrød og hygge sig omkring gløderne.
Det er er aften for alle. Benyt anledningen til
at deltage i dit måske første arrangement i
Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter.
Tilmelding: cafe@saralystkirken.dk eller på
listen i KulturCaféen.
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Arrangementer — Sommer 2019

Tilbud i kirken

28. maj kl. 13.30

16. maj kl. 19.30

Udflugt til Vimby

Klassisk koncert

Vimby er en forkortelse af ”Velkommen
i min by”, og er et velfungerende bofællesskab for 275 mennesker. For nogle år
siden bød de velkommen til 16 sent udviklede unge mennesker. Det er mennesker
der lever af og med økologi, nærvær,
omsorg, samvær og kærlighed til hinanden. I fællesskabet er der et flot bageri og
en stor genbrugsforretning, hvor indtægten går til forbedringer for alle i byen. De
har høns geder, køer og grise, og en stor
urtehave, med alskens grøntsager.

Denne aften medvirker Daniel Gøtke, der
spiller klaver og vil være kendt af flere i
Saralystkirken, da han også underviser på
Musikskolen i kirken. Aoi Tomioka spiller violin og begyndte som 15-åring på konservatoriet. Hun vundet flere priser og har b.la.
spillet ved dronningens 75 års fødselsdag
samt haft koncerterer sammen med b.la.
Aarhus symfoniorkester. Christine Hoflund
Elkjær er en alsidig cellist. Hendes repertoire spænder bredt fra barok til romantik.
Hun har flere gange assisteret i Aarhus
Symfoniorkester. Lise Robenhagen Hjørne
er sopransanger og vil med sin stemme gør
denne koncert til en særlig oplevelse

Fælleshuset er lejet, hvor kaffen serveres og en af grundlæggerne fortæller
livet i Vimby.
Turen koster 50 kr. Der er fællesafgang fra
Saralystkirken kl. 13.30. Tilmelding senest
21. maj til hansmaibrit@gmail.com
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Der er gratis entré.
KulturCaféen byder på aftensmad inden koncerten. Denne koster kun 35 kr. Tilmeldning
tlf. 61 67 28 00 // cafe@saralystkirken.dk

Begivenheder — Maj/juni

Særlige mærkedage

Puls
Velkommen til PULS tirsdag den 7. maj
kl. 17.30-19.30.
Programmets er således ud:
17.30 Vi starter med at spise sammen.
18.05 Lovsang og opstart i kirkesalen.
18.25 Input, samtaler, ideudveksling.
19.25 Vi runder af. Herefter kan nogle
af arbejdsgrupperne selv vælge at
fortsætte.

Særlige
begivenheder
Livet er værd at fejre! Vi siger et stort
og varmt tillykke til: Jørn Kiel Nielsen
der fylder 80 år søndag den 19. maj
Alle er velkomne i Saralyst
kirken – uanset baggrund!
Ved en gudstjeneste i april måned blev Sara Sarilo døbt og
budt velkommen som medlem.

Der er biograf for børnene under
PULS-programmet.

Kirkekursus - 5 ting
du gerne vil vide om
Saralystkirken

Tilmelding via MobilePay-betaling på
kirkens nummer: 23 93 90 60 (mærket: PULS)

Vil du gerne vide mere om Saralystkirken,
Kirke- og Kulturcenter, arbejdet, visionen, historien og teologien, så er du
velkommen til at deltage på Kirkekurset
onsdag den 12. juni 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

Pris 30 kr. voksne // gratis for børn
Som altid er der hygge, kaffe og kage
til den nette pris af 25 kr.
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Glimt fra — Livet i Saralystkirken

Halløj i kirken

Vi elsker
relationer på

