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PUSTERUM
OG DET STILLE STED
Forord
af John Lorenzen, Præst

Når tro skal omsættes til praksis, når tro
skal blive mere og andet end tanker og
gode følelser, må det sættes i sving. Det
må blive til noget andet. For at dette kan
ske, må noget større end mine egne gode
intentioner møde mig, udfordre og røre
mig. Jeg må ganske enkelt høre et kald, en
udfordring, en passion for at det bliver til
handlinger i mit liv.
Troen kommer også til udtryk ved at afsætte
tid og rum til stilhed. Vi må finde anledninger, hvor vi kan være frakoblet, hvor vi kan
have et pusterum, hvor vi kan få ny luft.
Jesus forstod nødvendigheden af dette. Han
vidste, det var nødvendigt at bruge tid på
at være alene, at trække sig tilbage. Han
sagde bl.a. til sine nærmeste: ”Kom med

ud til et øde sted, hvor I kan være alene og
hvile jer lidt.” For der var mange som kom
og gik, så de ikke engang havde tid til at
spise (Markusevangeliet 6:31).
I dette enkle vers siges der noget meget
vigtigt. Og nej, det er ikke ”at spise.” Det
er ”kom med ud.” Vi har brug for noget tid
sammen med Jesus. Ham der elsker os mere
end alle andre, og som kender os bedre end
vi kender os selv. Til et ”et øde sted,” hvor
det er muligt at være alene. Tid til at være
alene. Tid til at koble fra. Bare at være.
I sommerperioden er der gode muligheder
for at troen kan komme til udtryk, med
tiden på et øde sted. God sommer til alle,
hvor den så ellers tilbringes.

„Vi har brug for noget tid sammen med Jesus. Ham der elsker
os mere end alle andre, og som kender os bedre end vi kender os
selv. Til et ”et øde sted,” hvor det er muligt at være alene. Tid til
at være alene. Tid til at koble fra. Bare at være.“
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INTERVIEW MED SAMUEL
Artikel
af Ole Bering

Mit navn er Samuel Kjeldgaard.
Jeg er 23 år, født i København
og opvokset i Grindsted.
Hvilket studium er du i
gang med?
Jeg læser psykologi på Aarhus
Universitet på 2. semester.
Jeg har valgt dette studium,
da faget gennem en længere
periode har interesseret mig

meget. Jeg ser her en mulighed
for at hjælpe nogle mennesker,
som står i en situation, der kan
føles fuldstændig uoverskuelig.
Hvor længe har du boet i
Aarhus, og hvilke muligheder ser du i byen?
Jeg flyttede til Aarhus med
min kone Rebekka sidste september. Eftersom vi kommer
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fra Grindsted, virker Aarhus
som en helt vildt stor by. Jeg
nyder at bo her, og særligt
studiemiljøet er noget, jeg
virkelig sætter pris på. Vi har
mange venner i Aarhus og
omegn og nyder meget at bo
lidt tættere på dem.

Hvad gør dig glad?
Det gør mig glad at være sammen med andre mennesker og
selvfølgelig min kone Rebekka.
Jeg bliver ”ladet op” i mødet
med gode venner. Derudover
er jeg musiker, så jeg elsker
også at høre eller spille musik,
så ofte jeg kan.
Hvad udfordrer dig i
øjeblikket?
For tiden føler jeg mig mest
udfordret af studiet. Det har
været et ret hårdt semester
med nogle teknisk svære
fag, og min læseferie er tæt
pakket. Jeg er dog ved godt
mod og føler, at det ikke er
en større opgave, end jeg kan
overkomme.
Hvad er det bedste råd,
du nogensinde har fået?
Det er, at man skal vælge sine
kampe med omhu. Det har
været lidt af et mantra i min
familie, og min far har givet
mig dette råd et utal af gange.
Jeg har tendens til at blive presset på tid og kræfter, eftersom

jeg (særligt for nogle år tilbage)
var rigtig dårlig til at sige nej
til opgaver og projekter, både
i kirken og andre steder. Når
man er en del af en opgave,
vil der opstå problemer eller
lignende undervejs – nogle af
dem skal tages op, og andre
skal ikke. Man skal huske at
lytte til sig selv og sin krop.

vigtigt for mig, at jeg føler mig
hjemme der. Fællesskabet med
andre kristne betyder også, at
jeg føler, vi har noget mere at
være sammen om end ”blot”
vores venskab – noget større
og mere betydningsfuldt end
os selv.

Hvad drømmer du om?

Missionsforbundets teenagelejr Crossroadz både som deltager og leder har været fuld af
oplevelser med Gud, og disse
lejre har præget mig virkelig
meget. Som musiker er det
måske lidt cliché agtigt, men
jeg har altid haft nemmest ved
at mærke Gud under lovsang.
Aftenmøderne på Crossroadz
har af samme grund altid været
det bedste og vildeste på lejren. Venskaber og det kristne
fællesskab er vigtigt, og dette
får man også på Crossroadz,
men mødet med Gud fx under
aftenmøderne står for mig
over alt det andet.

Lige for tiden drømmer jeg
ikke om så meget langt ude
i fremtiden. Jeg er virkelig
glad for der, hvor jeg er lige nu
og nyder det meget. Uddannelsesmæssigt drømmer jeg
om at blive færdiguddannet
psykolog og derefter starte
på en arbejdsplads, som giver
mening for mig. Familiemæssigt glæder jeg mig selvfølgelig
til en fremtid sammen med
Rebekka.
Hvad betyder det kristne
fællesskab for dig?
Det betyder rigtig meget for
mig. Jeg har altid været vant til
at komme i en kirke, og det er
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Hvornår har du oplevet
Gud stærkest?

SOMMERLIGHT
GUDSTJENESTER
Vi er godt i gang med sommerferien, og det
betyder at kirken skruer ned for blusset.
Der er dog stadig gudstjeneste om søndagen - Gudstjenesten er forkortet og flyttet
til kl. 16.30.
Sommertiden, specielt juli måned, er præget af
lidt ”spredt fægtning” i forhold til at opretholde
kirkens sædvanlige program med gudstjenester
og diverse aktiviteter og tilbud i ugens løb.
Her vil der være sang, musik samt en kortere
prædiken, i alt knap én time. Efterfølgende er
der hygge ved grillen i haven. Skulle vejret være
dårligt, spises der i Caféen. Det er muligt at
købe grillpølser, kartoffelsalat og sodavand til
rimelige priser. Det er naturligvis også muligt
at medbringe eget grillkød. Medbring gerne lidt
salat til et fælles salatbord. Der plejer at være en
god stemning til Sommerlight arrangementerne.
Så vi håber igen i 2017 på god opbakning fra
dem, som ikke er i sommerhus eller er draget
til Langtbortistan.
For børnene er der gode legemuligheder på
vores græsarealer og på naturlegepladsen med
sandkasse, svævebane og fodboldmål.
Velkommen til Sommerlight gudstjeneste i
Saralystkirken følgende søndage kl. 16.30 den
2., 9., 23. og 30. juli, samt den 6. august.
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HALLØJ I PARKEN
Forestil dig at solen skinner, der er
ikke en sky på himlen, og omkring dig
er der et hav af glade grinende børn.
Det er rart og alle er glade. Man skulle
næsten tro, at det var for godt til at
være sandt. Men det er det ikke. Sådan
cirka er det nemlig til Halløj i Parken
lørdag, den 19. august kl. 12.00-15.00.
Det er tredje år i træk vi afholder Halløj i
Parken på Saralystkirkens store græsplæne.
Kom og vær med!
Formålet med Halløj i Parken er ikke kun
at lave en sjov eftermiddag. Vi ønsker med
denne event også at skabe et større kendskab
til Saralystkirken og dens aktiviteter, og så
håber vi at dage som denne kan være med til
at styrke nabofællesskabet i området, og på
den måde skabe nye relationer. Det er store
drømme, men vi tror på det.

Vi håber igen i år at opleve en stor opbakning
fra menigheden, og vi glæder os til sammen
med hele Saralystkirken at give områdets
børn og unge, som måske ikke altid har det
lige nemt, en fantastisk eftermiddag, hvor
de kan få lov til at have det sjovt – og måske
endda få nye venner.
Alt overskud fra dagen går til SBU´s arbejde
(Saralystkirkens Børn og Unge) så husk den
store tegnebog, så du kan gå shopamok i den
store café. Vi glæder os til at se dig denne
dag, og tag gerne alle du kender med forbi.
Har du lyst til at være frivillig, på den ene
eller den anden måde, så kontakt Alexander
Lorenzen eller Marie Pedersen – ellers så skal
vi nok tage fat i dig.
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KIRKELEJREN FOR ALLE
Hvad skal du den 8.-10. september
2017? Jamen du skal da på kirkelejr
med Saralystkirken! Det er virkelig et
af årets højdepunkter. Her er gode og
hyggelige oplevelser i vente for alle
aldre.
Vi har igen lejet Himmerlandsgården, der
ligger ved Hadsund, som den gode ramme
for lejren. Her er plads til mange! Der er
flere gode hyggekroge, mange små soverum,
større fællesrum, gode udenoms faciliteter
med legeplads, bålsted og skov. En perfekt
kulisse for Kirkelejren!
Det gennemgående tema på lejren er liv og
fællesskab. Ingen kommer gennem livet uden
kampe, og ingen skal gennemleve disse kampe
alene. Vi har inviteret Gunni Bjørsted til at
dele nogle tanker om dette store emne. At
samtale med hinanden om livet, glæderne
og kampene. Gunni er præst, forfatter og

retræteleder. Han har en passion for at sætte
fokus på Guds omsiggribende kærlighed til
alle mennesker, uanset hvordan livet så ellers
har udartet sig. Glæd dig til at møde ham.
Han medvirker en del af lørdagen. Lørdag
eftermiddag vil være et input i forhold til fællesskaberne i kirken. Vi ønsker bl.a. at kunne
starte flere smågrupper i løbet af efteråret.
Udover undervisning vil der være et spændende program for kirkens børn og teenagere, ligesom der også vil være masser af
underholdning, hygge, dejlig mad og godt
fællesskab i løbet af weekenden.
Glæd jer til en fantastisk weekend sprængfyldt
med gode oplevelser og hyggelige stunder.
Der bliver koordineret transport til lejren
og alle kan være med!
Se det nærmere program i folderen, som
ligger i kirken fra medio august.
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RELATIONER OG FÆLLESSKAB
Saralystkirken er ikke en bygning eller struktur eller
kultur. Kirke er fællesskab. Fællesskab med Gud og
fællesskab med andre mennesker. Det er Gud, der
skaber kirken ved at sætte „krop“ på beretningen
om Jesus, der døde for menneskers skyld. Kirke
er udtryk for at Jesus opstod fra døden, og ikke
efterlod mennesker i modløshed og meningsløshed.
Saralystkirken er et kristent fællesskab blandt mange
kristne fællesskaber. Men vi gør vores yderste for at
være den kirke, som Gud havde tiltænkt os at være.
Du kan være en del af kirken, og du kan være med til
at forme fællesskabet, ved at deltage i livet i kirken.
Saralystkirken er et mødested for mennesker med
vidt forskellig baggrund. Vi drøfter troen på Gud
og lærer af hinanden, om det at leve livet. Om du
er single eller gift, med eller uden børn, ung eller
gammel, studerende, pædagog eller forretningsmand,
gammeldansker eller nydansker, vil vi meget gerne
byde dig indenfor i Saralystkirken.
Vi vil skabe inkluderende og meningsfulde deltagelsesmuligheder for alle, og ønsker at vores
fællesskab opleves som åbent, imødekommende,
kærligt og inkluderende, på tværs af nationaliteter
og generationer. Et sted med gensidig respekt og
stor rummelighed, midt i vores forskellighed.
I løbet af efteråret vil vi meget gerne starte flere
smågrupper eller klynger i Saralystkirken. Disse
starter efter Kirkelejren i september. Drømmer du
om at starte en gruppe, så hører jeg meget gerne fra
dig. Kontakt John Lorenzen på jl@saralystkirken.dk
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KURSUSTILBUD:
ENNEAGRAM
I efteråret tilbydes dette udfordrende kursus: Enneagrammet. Et
spændende redskab, som kan hjælpe en med til at blive klogere på sig
selv og forstå andre personlighedstyper. Kurset løber over 5 tirsdage
fra kl. 19.00-21.30 fra den 12. september til den 10. oktober.
Deltagerne lærer deres egen enneagramtype at kende og udvikler herved indsigt
i, hvordan den definerer måden hvorpå
livet leves. Formålet med at forstå ens
Enneagram-type, er ikke at slette ens
personlighed og erstatte den med en
anden, men at tage afstand fra de dele
af vores personlighed der begrænser os,
så vi kan blive genforenet med vores
sandeste og bedste selv. Vi må acceptere,
at vi ikke er det, vi gerne ville være. Det
handler om at forstå os selv og vokse,
så vi overvinder de sider af vores personlighed, der modarbejder os selv, og
desuden at forbedre vores relationer og
få større medfølelse med andre.
Kursusleder og underviser er Lars
Neve. Han er cand. teol., er ekspert
på området og har masser af erfaring
med undervisning i Enneagrammet og

personlig vejledning ud fra det. I foråret
underviste han i Saralystkirken i samme
emne, dog kun en halv lørdag. Mange
var glade for dette input, og ønskede
sig mere tid til fordybelse. Arbejdet med
selverkendelse og bevidsthed om typens
påvirkning i det daglige liv kræver et
længere forløb og derfor udbydes dette
12 timers kursus over 5 aftener.
Kurset er for alle der ønsker at blive
klogere på sig selv. Kurset er baseret
på et kristent menneskesyn.
Kurset koster 450 kr. På kurset bruger
vi den nyudkomne enneagram bog
„Tilbage til dig“, den kan bestilles på
www.bogsalonen.net
Tilmelding senest 1. september til info@
saralystkirken.dk
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OPSTART EFTER FERIEN
I juli måned har Saralystkirkens aktiviteter stået på stand-by,
så fra august går det atter løs med de mange arbejdsgrene.

KulturCaféen:
Starter torsdag, den 17. august kl. 18.00.
Kom og få et billigt måltid mad og deltag i
fællesskabet.

Gospelkoret KOINONIA for voksne starter
også op med fynd og klem, onsdag, den 23.
august kl. 19.00. For nærmere information
se kirkens hjemmeside eller Facebook.

UngKirke:

Venne-Caféen:

Starter torsdag, den 17. august kl. 19.00.
Mødested for unge fra 18 år og opefter.
Ungkirke mødes skiftevis i smågrupper og
i kirken.

Start tirsdag, den 5. september kl. 14.00.
Målgruppen er først og fremmest efterlønnere og pensionister, men alle er velkommen.

Follow:
Starter tirsdag, den 15. august kl. 19.00.
Teen-klub for 12-16 årige hver tirsdag kl.
19.00

Der er flere mindre fællesskaber, og disse
mødes på forskellige tidspunkter med forskelligt interval. De fleste grupper vil nok
være startet i slutningen af august.

Saralystfamilien:

Gudstjenester:

Starter mandag, den 21. august kl. 16.00.
En eftermiddag for mødre med børn, hvor
der bliver lavet mad, talt sammen, og hvor
der tilbydes leg og lektiehjælp for børnene.

Gudstjenesten er et højdepunkt i kirkens
ugeprogram. Mens de voksne er i kirkesalen, er der Børnekirke og Betweenkirke for
børnene. Gudstjeneste hver søndag kl. 10.30
fra og med den 13. august.

Musik:
Musikskolen tilbyder solo undervisning i
klaver.

Smågrupper og klynger

Har du spørgsmål til opstarten er du velkommen til at kontakte os på tlf. 66 140 140

SÆRLIGE
BEGIVEN
HEDER
Maria Bjerg Andersen

 er er følgende særlige mærkedage
D
i den kommende tid:
6. juli fylder Solveig Lund 50 år
19. juli fylder Jan Christensen 60 år
30. juli fylder Birgitte Herkild 50 år
30. juli fylder Christa Gerlinde Byg
75 år

Justin Barako Kabayu

26. august kl. 13.00 indgår Maria
Bjerg Andersen og Samuel Serup ægteskab. Efter vielsen er alle inviteret
til reception.

VELKOMMEN TIL
Maria Bjerg Andersen
Justin Barako Kabayu
Jørgen og Camilla Casparsen

Jørgen og Camilla Casparsen

GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN
FÆLLESSPISNING

Mød os på
 Facebook &  Instagram

