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Travl
byudvikler
og mor
Fortæl lidt om dig selv og
din familie

Interview — Charlotte
Charlotte er 38 år og
gift med Ole på 15. år.
Hun er mor til Noah på
12 år og Jonas på 9 år.
Uddannet by- og landskabsarkitekt og ansat i
Byudvikling og Mobilitet i
Aarhus Kommune.

04 Interview — Travl byudvikler og mor

Jeg elsker at cykle, i al slags vejr og det giver
mig en enorm frihedsfølelse. Jeg elsker også
gåture i naturen og langs stranden med mine
3 ’drenge’ og tage på rejser med dem for at
opleve andre dele af verden. Det sværeste
øjeblik i mit liv var dengang vores ældste søn
Noah var 5 mdr. og skulle igennem en stor
hjerteoperation pga. en medfødt og alvorlig
hjertefejl.
Jeg opvokset på en gård ved Fredericia, i et
godt hjem med tilknytning til KFUM og folkekirkens traditioner og værdigrundlag.

Fortæl lidt om din skoletid og
uddannelsesvalg
Efter et efterskoleophold i Ikast begyndte
jeg på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing.
Det var et kæmpe hit. Inden 1. G var omme,
havde jeg fået mange gode venner og blevet
kærester med en vis Ole Skjold – som jeg har
været sammen med lige siden.
I 3. G fandt jeg ud af, at jeg ville gå en kreativ
vej ift. uddannelsesvalg, og valget faldt på
arkitektuddannelsen i Aarhus. Det førte os
så til Aarhus, hvor vi har været bosat siden
2001 – først 8 gode år i Ø-gaderne og derefter
her i Højbjerg.
Hvad førte arkitektuddannelsen til?
De 5 år på Arkitekskolen var virkelig udviklende for mig personligt og fagligt selvfølgelig.
Jeg fandt efter de to års grunduddannelse
ud af, at jeg ikke skulle tegne huse, som jeg
jo ellers havde regnet med i starten. Nej, jeg
skulle tegne byer og byrum. Det var dér min
egentlige interesse lå, og det var den skala,
jeg var god til.
Efter en del år på lidt forskellige tegnestuer
fandt jeg ud af, at jeg gerne ville være med til
at forme den by, jeg selv bor i og virkelig holder
meget af. Derfor har jeg de seneste 4 år været
så privilegeret at være ansat i Byudvikling og
Mobilitet i Aarhus Kommune. Et job som på
rigtig mange måder er spændende, afvekslende og i konstant forandring.
Lige pt. sidder jeg b.la. og arbejder med forskellige for-analyser for Letbanens 2. etape
og forskellige cykelfremmende projekter.

“

Det lå ikke i kortene, at jeg og min
familie skulle komme i en frikirke
som Saralystkirken, men det føles
helt rigtigt, og vi føler os godt tilpas
i det fællesskab. Kirken har et godt
værdigrundlag, og vi er alle 4 glade
for at komme der.

Det er et meningsfuldt arbejde for mig, hvor
jeg selv håber på at være med til at gøre
Aarhus lidt mere attraktiv, bæredygtig og
fremmende for aktiv transport.
Hvorfor kommer du i
Saralystkirken?
Det lå ikke i kortene, at jeg og min familie skulle
komme i en frikirke som Saralystkirken, men
det føles helt rigtigt, og vi føler os godt tilpas
i det fællesskab. Kirken har et godt værdi
grundlag, og vi er alle 4 glade for at komme der.
Vi er så heldige, at vi bor nabo til Saralystkirken.
Vi købte en byggegrund af Aarhus Kommune i
2008, og den var en del af samme udstykning,
som grunden Saralystkirken købte. Jeg kan
huske, at vi var lidt betænkelige ved, hvem
og hvad der blev bygget på nabogrunden, idet
den i lokalplanen var udlagt til ’sociale formål’ – og det kunne jo blive alverdens ting.
Heldigvis blev det Saralystkirken, der kom til
at ligge i ’vores baghave’.

Fortsætter på næste side 
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Vi er kommet i Saralystkirken de seneste 5
år ca. og satte vores ben her for første gang
ved lidt af et tilfælde – nemlig fordi vores
bil en søndag formiddag ikke kunne starte.
Vi var på vej til den folkekirke i Aarhus Nord,
som vi igennem en årrække var kommet i.
Men både Ole, børnene og jeg var indstillede på at skulle i kirke. Vi besluttede os så
lidt spontant for at stå ud af bilen igen, og
gik derfor over vejen og deltog i en gudstjeneste i Saralystkirken. Det fortrød vi ikke.
Gudstjenesten og modtagelsen rørte noget
i os - og derfor er vi kommet her siden den
dag for ca. 5 år siden.
Hvordan er det at være mor i en
travl børnefamilie?
Ud over mit arbejde går hverdagen med
mange gode ting, som primært står i familiens tegn – i alle mulige afskygninger. Med
to aktive (og dejlige) drenge er der nok at se
til, synes jeg.
Heldigvis er der også tid til, at jeg kan
tage i svømmehallen en gang om ugen,
ses med veninder på næsten ugentlig
basis, være engageret i skolebestyrelsen
på Holme Skole og være med til at stå
for forskellige børne- og unge aktiviteter
i Saralystkirken.
For mig betyder det meget at være engageret lokalt og have kvalitetstid sammen
med de mennesker, jeg omgiver mig med
– både på mit arbejde i Aarhus Kommune,
på den lokale folkeskole, i sportsklubberne i
Lyseng, i private relationer og i Saralystkirken.

06 Præstens afsnit — Tænk nu hvis?

Vi har en god grund til at fejre jul
Her blev distancen mellem himmel og
jord er for altid udlignet. Gud kom selv.
— John Lorenzen, Præst

Præstens afsnit — Af John Lorentzen

Tænk nu hvis?
„Vi må ikke forveksle travlhed
med betydningsfuldhed. Og slet
ikke når travlheden mere end
noget andet er et påskud for
ikke at forholde sig til, om det
vi er så travle med, rent faktisk
er betydningsfuldt”. skriver
Morten Albæk i en ny bog.
Det er oftest først, når livet slår os ud af
kurs og rækker os en afstandtagen fra
alle hverdagens gøremål, at vi for alvor
gør regnskab over, om vi bruger vore liv
rigtigt. Det at rykke ved fastlåste forståelser og usynlige definitioner af hvad
det er betydningsfuldt. Det er dét, julen
handler om.
Det lille Jesus barn, julens centrum,
synes i udgangspunktet ikke at have
nogen særlig værdi. Barnet kunne ikke
tilbyde noget af værdi eller bidrage med
noget væsentligt.

Dette syn havde de fleste der så barnet;
nogle vidste dog noget andet Han viste
at betydningsfuldhed ikke er det samme
som travlhed.
Her blev distancen mellem himmel og
jord for altid udlignet. Gud kom selv. Tænk
hvis det hele kom an på os selv. Tænk
hvis ingen bar over med os, og tilgav os
det vi var skyld i. Tænk hvis ingen holdt
af os og ville os det godt. Tænk hvis vi
altid kun fik som fortjent. Det er jo det
den kristen tro handler om. Om at blive
set på med tilgivende øjne, om at få lov
til at begynde på ny. Om at blive båret,
når vi ikke selv føler vi kan holde os oppe,
om at der i vores liv er højt til loftet, så
højt som til himmelen og at vi under den
himmel får lov til at være de mennesker
Gud skabte os til at være.
Jo, vi har god grund til at fejre jul.
God advent!
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”Mange advarede mig om, at jeg ville blive
latterliggjort, hvis jeg fortalte om mit møde med
Jesus. Men det er gået lige modsat. Det er som
om, folk trænger til et fællesskab, hvor de trygt
kan tale om det guddommelige; det, der er så
svært at finde ord for” sådan siger Charlotte
Rørth.
Praktisk info:
Entre 80 kr. - køb gerne din billet på
www.billetto.dk
Inden foredraget kan du nyde din aftensmad
i KulturCaféen for 35 kr. Bestil plads her:
kulturcafe@saralystkirken.dk eller 61 67 28 00

08 Foredrag — Charlotte Rørth

Foredrag — Charlotte Rørth

Jeg mødte
Jesus – hjælp!
Journalist Charlotte Rørth fortæller om
sit møde med Jesus som et ikke religiøst menneske. Det sker torsdag den 15.
november kl. 19.30 i Saralystkirken, Kirkeog Kulturcenter.
Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt
søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste
sig for hende og talte til hende i en kirke i Spanien.
Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag i hendes verden, der gjorde det umuligt for hende at fortsætte, som om intet var sket - og som tvang hende
til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse.
I bogen ”Jeg mødte Jesus” opsøger hun forskere i epilepsi og psykiatri, præster og spirituelle vejledere for
at finde viden om og afklaring og forståelse af, hvad
der skete med hende. Den er en personlig, eksistentiel
beretning om tro og om tabu i et Danmark, hvor religiøse oplevelser og erfaringer er noget af det allermest
private - noget man holder for sig selv, hvis man vil
undgå at blive betragtet som enten uligevægtig eller
småskør. Charlotte er journalist på Nordjyske, hvor
hun skriver om kultur, køn, samfundstendenser og tro.
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Hyggelig
julefest
Vi skyder for alvor julen i
gang med en herlig julefest
for alle generationer, det sker
søndag den 16. december kl.
14.00. Denne eftermiddag vil
der blive skruet op for julehyggen med julesange, indslag, musik, overraskelse og
selvfølgelige godteposer til
alle børn.
Kirkesalen er omdannet til en stor
Café og der bliver anledning til at
nyde nogle af de mange festlige lagkager. Deltagerne er velkomne, og
opfordres til, at producere og medbringe en lagkage til det store fælles
kagebord. Det bliver gigantisk! Der
bliver selvfølgelig også anledning til
at holde i hånd omkring juletræet,
som er pyntet så fint. Inviter gerne
alle alle du kender med til denne dejlige eftermiddag i Saralystkirken. Vi
tror der er plads til flere.

10 Begivenheder — Hyggelig julefest

Lovsangsaften
Torsdag, den 1. november 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
. Mange kan nok have en lidt stereotyp
tilgang til det med den kristne tro - og
musikken der ofte kommer til udtryk i
disse kredse. Denne aften vil det musikalske udtryk være præget 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.
Lovsange er takkesange til Gud. Det er
moderne bønner tilsat melodi og derfor
vil mange kunne synge med på sangene
ud fra deres eget liv. Erfaringen viser, at
troen, håbet og kærligheden vokser ved
lovsang. Lovsangen ledes af lovsangslederen 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

Bogudgivelse — Den store vækkelse

Historisk bogudgivelse

I oktober udkom en bog, der er
har en vis tilknytning til Saralyst
kirkens historie.
Saralystkirken blev grundlagt i 2006 som
en sammensmeltning af Saronkirken
(Missionsforbundet) og Højbjerg Frikirke
(Guds Menighed). Bogen, ”Den store vækkelse”, handler om Guds menigheds historie
og er skrevet af Simon Jacobsen.

Bogen, ”Den store vækkelse”, handler om Guds menigheds
historie og er skrevet af Simon Jacobsen.

På et tidspunkt kom det Jacobsen for øre, at
flere hundrede mennesker kom til personlig
tro på Gud, ved en vækkelse i Løkken i 1911.
Han begyndte at læse gamle kirkeblade, avisartikler og har været igennem mange arkiver.
Dette er der nu blevet til en bog på 293 sider
med mange skildringer.

af Morris Johnson. I bogen møder man
både det typiske sprog, der kendetegnede
kirker i starten af 1900 tallet, og nogle af de
fæleste modstandere kommer også til orde
med beskyldninger om hvid slavehandel og
forførelse.

Bogens omdrejningspunkt er den unge Morris
Johnson der hver aften fra november 1911 til
maj 1912 prædikede i Løkken og rigtig mange
besøgte møderne. Dette blev grundlaget for
opstarten af en række kirker fundamenteret i
bevægelsen “Guds Menighed”.
Bogen indeholder beskrivelser af folk på
stedet, samt af nogle af de modstanderne
der benyttede pressen til negativ omtale

Bogen vil være nok være interessant læsning
for den der ønsker at vide noget om, hvordan
en typisk frikirke opstod for over 100 år siden.
Her beskrives bl.a., at modstanden mod
Johnson var så stor, at det blev til et samtaleemne i hele den danske presse og at både
den amerikanske ambassadør og den danske
statsminister Zahle blev involveret.
Bogen kan købes i Saralystkirken for 200 kr.
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Stillegudstjeneste
i advent
Torsdag den 6. december kl. 19.30 er alle
velkomne til en særlig meditativ aften med
vægt på stilhed, fællesbøn, bibellæsning og
velsignelser.
I den mørke vinter og I en hektisk periode, og
kan det gøre godt at finde ro i kirken. Denne
aften kan du deltage i en meditativ gudstjeneste i en afslappet form. Eftertanke, afspænding, åndedræt, lystænding, og åndehul er alle
ord der beskriver indholdet bag gudstjenesten
der varer omkring en time.
Her vil der være fokus på julen, med læsning
af centrale bibeltekster, julens salmer, tid til
refleksion og ikke mindst stilhed. Kirkesalen
vil være oplyst af levende lys.
Kom og vær med til en varm, anderledes men
spændende gudstjeneste. Denne aften ledes
af John Lorenzen.

12 Begivenheder — Stillegudstjeneste i advent

Tilbud — Det Himmelske Juleshow

Det Himmelske Juleshow
Det Himmelske Juleshow er lækker musik og god julestemning.
Men det er mere end det! Når
mere end 30 udøvende kunstnere
går på scenen den 14. december
kl. 19.00 og 15. december kl.
15.00 går overskuddet fra billetsalget ubeskåret til julehjælp til
udfordrede familier i Aarhus.
Alle de medvirkende deltager uden honorar
og det samme gør de ca. 75 frivillige der er
involveret. I dette års show medvirker følgende kunstnere: Andreas Hejslet, Bebiane
Bøje, Dina Dánialsdóttir, Gospel Kids DK,
Julie Lindell, Maestra, Mattias Hansen,
Rune Herholdt samt kapelmester Nicolai
Sørensen.
Det er et juleshow der gør en forskel for
mange pressede familier i Aarhus. Det viser sig at behovet for julehjælp har været
stigende de senere år. Kirkens Korshær og
Frelsens Hær har ikke kunnet følge med
behovet. Derfor opstod Det Himmelske
Juleshow for 3 år siden. Drømmen er, at
ingen familier bliver afvist, når de søger
julehjælp. Overskuddet fra showet går

ubeskåret til den julehjælp, som Kirkens
Korshær og Frelsens Hær uddeler.
Disse kirker og organisationer har slået sig
sammen for at arrangerer ‘Det Himmelske
Juleshow’.
• Aarhus Bykirke
• Aarhus Valgmenighed
• Citykirken
• Frelsens Hær
• Indre Mission
• Kirkens Korshær
• Saralystkirken
Du kan læse mere om showet på:
dethimmelskejuleshow.dk
Billetprisen er 225 kr. og du kan købe din
billet på www.billetto.dk
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Julearrangementer — November/december

Juletilbud i kirken

Pris: 70 kr. for voksne

Pris ved døren: 50 kr. for voksne

Julemiddag
i Kulturcaféen

Julekoncert med gospelkoret KOINONIA

Torsdag den 13. december kl. 18 er alle velkommen til at deltage i en traditionel dansk
julemiddag. Det sker i Kulturcaféen. Der serveres flæskesteg med brunede kartofler og
rødkål. Dertil får man et glas rødvin eller sodavand. Der vil som sædvanligt blive god tid
til hyggelig snak ved bordene, mens man
spiser sig igennem det lækre måltid, som
sluttes af med ris a la mande og chancen
for en mandelgave. Og hvem ved? Mon ikke
der også bliver sunget et par julesange, som
det sig hør og bør? I lighed med tidligere
er der en lille pakke-konkurrence for børn
og voksne.
De, som vil deltage i dette, skal medbringe
en indpakket gave til cirka 20 - 25 kr.
Pris: 70 kr. for voksne. Børn 4 -12
år halv pris. Tilmelding 61672800,
kulturcafe@saralystkirken.dk eller på
fremlagt liste.

Onsdag den 5. december kl. 19:30 - 21.30
slår Gospelkoret KOINONIA dørene op for et
brag af en julekoncert! Koret bliver ledsaget
af yderst kompetente musikere.
Kom til en dejlig stemningsfuld koncert når
Gospelkoret KOINONIA slår dørene op for
årets julekoncert. Er du til stille, følsomme
ballader og festlige energiske uptempo
sange, som afspejler julens budskab - så
skal du ikke gå glip af denne koncert. Kom og
nyd dejlige gospelsange både med og uden
jul som krydderi. Der vil blive mulighed for
at synge lidt med, men også sidde og lade
stemningen indfinde sig.
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Koret bliver akkompagneret af Esben
Henriksen på klaver, Rune Schmidt
Vestergaard på bas og Jimmi Bech
på trommer.
Entré ved døren: 50 kr. for voksne og 25
kr. for børn.

Begivenheder — September/oktober

Særlige mærkedage

Nytårsaften for alle i
Saralystkirken

Særlige
begivenheder

Igen i år inviteres enhver der har lyst til
at fejre nytårsaften i kirken. Det bliver
den 31. december kl. 17.45, så vi sammen kan nå at høre dronningens nytårstale kl. 18. Herefter spiser vi en lækker nytårsmenu med forret, hovedret
og dessert. Senere er der kaffe, og efter
en lille andagtsstund sluttes aftenen
af med champagne og kransekage, når
rådhusklokkerne forkynder det nye års
ankomst. Vi ser frem til en hyggelig afslutning på året, og der opfordres til, at
deltagerne så vidt muligt er med til at
gøre aftenen festlig ved f.eks. at have
forslag til underholdning eller kan byde
ind med praktisk hjælp. Der er garanti
for god stemning herunder sang og
musik. Prisen er ca. 100 kr. og betales på aftenen, når det endelige beløb
er justeret. Ved tilmelding forpligtiger
man sig til at betale. Tilmelding til
Hanne Bering, mobil 50931991 eller
på fremlagt liste i caféen.

Der er følgende særlige mærkedage i
den kommende tid:
Ole Bering, 65 år. 
Tirsdag den 18. december
Birthe Brøtker, 85 år.
Onsdag den 28. november

Alle er velkomne i
Saralystkirken
– uanset baggrund!
Vil du gerne vide mere om Saralystkirken,
Kirke- og Kulturcenter, arbejdet, visionen,
historien og teologien, så er du velkommen til at deltage på Kirkekurset tirsdag
den 4. december 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
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Glimt fra — Livet i Saralystkirken

Et opbyggende efterår

Vi elsker
relationer på

