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Hjertevarm sjæl
brænder for
mennesker
Sara Nøddebo Eckhardt
Den 20. maj. 2019 ansatte Saralystkirken Sara
Nøddebo Eckhardt som
kirke- og kulturmedarbejder. Hendes overordnede
opgave består i at bygge
bro mellem mennesker og
kirken. Vi har bedt Sara
præsenterer sig selv.
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At bygge bro mellem mennesker kan
gøres på mange måder, men der er
ingen tvivl om, at man må give noget
af sig selv og være autentisk i alt hvad
man gør, hvis man skal være troværdig.
Hvis man vil bygge bro, må man have
en anerkendende tilgang og møde alle
mennesker i øjenhøjde.

Jeg er 28 år, født og opvokset i Sønderjylland
i en lille by tæt på Christiansfeld med en mor,
far og to yngre søskende. Jeg er vokset op i et
kristent hjem, med masser af kærlighed, latter
og omsorg. I skolen klarede jeg mig fint, men
mærkede ikke omsorg fra lærerne, tværtimod
blev jeg nedgjort og jeg fik indirekte at vide jeg
ikke duede til noget. Jeg husker dog én succes oplevelse, som stadig står soleklart. Da
jeg gik i 5-6. klasse, havde vi om sommeren
atletik i skolen og jeg elskede det, fordi jeg
var dygtig. Da det var slut, blev jeg anerkendt
med et guldmærke til stående klapsalve fra
hele skolen – det var et stort øjeblik for mig.
Lige som alle andre børn i Danmark skulle jeg
forholde mig til, hvad jeg vil være når man
blev voksen. Jeg havde mange forestillinger
om, hvad jeg ville være. Én ting vidste jeg, det
skulle være noget med mennesker, men jeg
vidste ikke, hvordan. Først ville jeg være frisør
derefter ville jeg være SOSO – assistent.
I 9 og 10. klasse var jeg på Rudehøj Efterskole
i Odder, hvor jeg var igennem en personlig udvikling i trygge rammer. Her fik mit selvværd
et kæmpe løft og jeg oplevede, hvordan min
tro på Jesus blev styrket og udviklet. I forhold
til min fremtid, vidste jeg ikke hvad jeg ville,
men jeg husker tydeligt en aften, hvor jeg
kørte i bil med en mor til en god efterskoleven,
hvor hun snakkede med mig om fremtiden.
Det ændrede, på en eller anden måde, noget
ved mit selvbillede og hvad jeg var i stand til
at gennemføre. Det skøre er, at denne mor i
dag er min svigermor og efterskolevennen er
min kære mand, Jakob. Jeg må i den grad sige,
at jeg fandt venner og mand for livet.

“

Jeg tror, at vi er skabt til at have
fællesskab men hindanden og
opbygge sunde relationer.

Det hele endte med, at jeg i sommeren 2011
færdiggjorde en gymnasial uddannelse og
samme sommer blev jeg gift med Jakob. Et
par år efter startede jeg på professionsbacheloren i Kristendom, Kultur og Kommunikation,
som jeg færdiggjorde i sommeren 2017. I november 2017 blev vi forældre til en fantastisk
lille pige, som hedder Lea. Min familie betyder
alt for mig, og derfor er det også så fantastisk at arbejde med familier, som kirke- og
kulturmedarbejder, fordi det er godt at have
en god base.
Jeg tror, at vi er skabt til at have fællesskab med hinanden og opbygge sunde relationer. Som kirke- og kulturmedarbejder i
Saralystkirken kan I regne med, at hele min
person kommer i spil. Jeg tror på, at vi gennem
respekt og en anerkendende tilgang til hinanden, hvor vi møder hinanden i øjenhøjde kan
skabe sunde og ligeværdige relationer. Jeg vil
komme på banen med faglige- og personlige
kompetencer, som jeg ser frem til at bruge i
samarbejde med jer. Jeg nyder at snakke med
mennesker, så hvis du har lyst til en snak, så
kom endelig og tag kontakt til mig, så finder
vi ud af noget.
Jeg kommer til at arbejde med meget forskelligt, men alt har noget med mennesker
at gøre, og jeg glæder mig til at komme i gang.
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Kærligheden gør ikke blind, den gør at
andre øjne ser os. At blive set – ikke for
det vi gjorde, men som de mennesker vi
nu en gang er.
— John Lorenzen, Præst
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Se og set
Kærligheden sidder i øjet - ikke
i følelsen. Vi bliver til i andres
øjne. Det er ansigt mod ansigt
vi bliver set - enten synker vi
eller så vokser vi.
Vi kan nogle gange høre nogen sige:
Kærlighed gør blind. Længere væk fra
virkeligheden kan det være vanskeligt
at komme. For er der noget, der kendetegner kærligheden, så er det, at den
ser. Kærligheden gør ikke blind, den gør
at andre øjne ser os. At blive set – ikke
for det vi gjorde, men som de mennesker
vi nu en gang er.
At være skabt i Guds billede er at være
skabt til at vende sit ansigt mod den anden. Derfor kan vi mennesker ikke blive
det, vi er skabt til, alene på en øde ø. Det
der gør os glade, tilfredse og mætte, er
at blive set som dem vi er. Det er nok
også grunden til, at vi mennesker ikke

kan være vores egen lykkesmed. Lykken
er noget, vi får tilført ude fra.
Der er et center i hjernen, der bliver stimuleret, når vi oplever os set. Forældre
der ser deres barn, oplever glæde, barnet
oplever velvære og hjernen stimuleres.
I sidste ende er det fællesskabet med
andre, der gør os lykkelig.
Gud vil gerne se os ind i øjnene, smile til
os og give os sin fred og en dyb bekræftelse på, at vi er OK. Derfor lyder velsignelse også sådan:
Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lader sit ansigt lyse over dig
Herren løfter sit ansigt mod dig.
Benyt sommeren til at se andre… og til
at blive set andre.
God sommer!
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Babysalmesang
i Saralystkirken starter tirsdag den 27.
august kl. 10-10.45 og derefter hver
tirsdag. . Forløbet koster 100 kr.
Info og tilmelding hos Sara Nøddebo Eckhardt:
sne@saralystkirken.dk
Send flg. oplysninger: barnets navn, fødselsdag og adresse +
mors/fars tlf. nr.
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Babysalmesang i
Saralystkirken
Nærvær, musik, bevægelse og fællesskab er
nøgleordene i Saralystkirkens nye tilbud om
babysalmesang.
Af Sara Nøddebo Eckhardt

Babysalmesang giver dig mulighed for ro og nærvær med
dit barn i en musikalsk ramme i kirkesalen. Vi stimulerer
sanserne, fylder kirkerummet med lyde og synger enkle
salmer og sange, som også kan synges derhjemme.
Der er mulighed for at amme og pusle sit barn samt
få en lille forfriskning og drikke en kop kaffe eller te i
Caféen efter hver samling. Der er også mikrobølgeovn
til rådighed, således at deltagerne kan varme noget grød
eller andet til barnet.
Mød andre babyer i alderen 2-8 måneder (ved start) og
deres mødre. Der er plads til 16 på holdet. Efter 16 tilmeldte kan man tilmelde sig en venteliste.
Babysalmesang i Saralystkirken starter tirsdag den
27. august kl. 10-10.45 og derefter hver tirsdag.
Efterfølgende er der hygge og forfriskning i Caféen, hvis
man har tid lyst. Forløbet afsluttes tirsdag den 8. oktober
og koster 100 kr.
Velkommen til en hyggelig formiddag for alle med babyer!
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Halløj i Parken - For femte
gang

Leg og latter, hoppeborg og
candyfloss, musik og kreative
workshops kommer til at præge
Saralystkirkens græsplæne
lørdag den 31. august. Denne
lørdag, fra 12.00-15.00 inviterer vi udenfor til en festlig
dag i parken.

- Det er 5. år i træk, vi holder Halløj i
Parken, og vi glæder os om muligt mere
og mere hvert år til at mærke den store
opbakning, der er for arrangementet og
hilse på alle de mennesker, der kommer
forbi Saralystkirken denne eftermiddag,
siger Marie Pedersen
Overskuddet fra dagen går til
Saralystkirkens Børn og Unge og deres
arbejde i Aarhus Syd.

Af Marie Pedersen

Teamet bag arrangementet lover en dag
med masser af action, hvor hverken børn
eller voksne kommer til at kede sig. Den
store græsplæne vil være spækket med
forskellige aktiviteter og man kan se frem
til bl.a. hoppeborg, kreatelt, sumobrydning, ansigtsmaling og snobrød. Alle aktiviteterne er gratis, så der er ingen undskyldning for ikke at komme. I Cafételtet
kan der købes masser af kage, slush ice,
popcorn, kaffe mm. Alt i alt bliver det en
festlig eftermiddag for hele familien.
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For at denne dag kan lykkes, er der brug
for mange frivillige hænder, og du er
meget velkommen til at give en hånd
med på den ene eller anden måde. Du
kan enten skrive dig på planchen, der
hænger i kirken eller sende en mail til
hip@saralystkirken.dk
Der tilbydes en kop kaffe i pausen.

Børneteaterskole starter
Fællesskab, nyt selvværd, venskaber og
sjov er nøgleordene i Saralystkirkens
nye tilbud om teaterskolen der starter
tirsdag den 27. august kl. 16.30-17.30.
Teaterskolen giver børn i alderen 6-8
år, som går i børnehaveklasse frem til
1. klasse, mulighed for at styrke deres
sociale relationer, så de i højere grad vil
kunne hvile i sig selv og derved få styrket
deres kompetencer ved at indgå nye i
sociale relationer. I teaterskolen er der et
fællesskab, hvor der er plads til at have
det sjovt og opbygge nye venskaber. Der
arbejdes med flere forskellige ”stykker”,
nogle stykker tager udgangspunkt i hverdagen mens andre tager udgangspunkt i
en beretning fra Bibelen. Fælles for dem
er, at de dækker over mange af de følelser
der er forbundet med det at være barn.
Teaterskolen kører over et forløb på 7
uger. Derefter starter en ny runde der
afsluttes først i december. Der er plads
til 12 børn på hvert forløb. Når et forløb

afsluttes, vil der være en forestilling og
børnene modtager et diplom, som bevis
på den rejse de har været på.
Teaterskolen ledes af Parisa Rafiei,
Christina Jensen og Sara Nøddebo
Eckhardt. De første to er uddannede
skuespiller og derud over er Christina
også udannet pædagog. Sara er udannet indenfor Kristendom, Kultur og
Kommunikation og arbejder som kirkeog kulturmedarbejder i Saralystkirken.
Det koster 75 pr. år at deltage. Det betyder, at har man først betalt for et forløb,
kan man uden yderligere betaling deltage
i de resterende forløb resten af året.
Info og tilmelding hos Sara Nøddebo
Eckhardt: teaterskolen@saralystkirken.dk
Vi glæder os til at se mange børn i
børneteaterskolen!
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Far og børn
Vi starter et nyt
tilbud i Saralystkirken: Far er også den
bedste i verden.

Det er målrettet alle udfordrede enlige fædre et frirum, hvor de
sammen med deres børn nogle timer i weekenden kan opleve et
godt legefællesskab og samvær med andre fædre og børn. Først
gang er lørdag den 10. august kl. 10-13.
Når det er godt vejr foregår arrangementet gerne udenfor i kirkens park hvor der
er shelters, bål, skov og legeplads. Det er
fælles aktiviteter, som fædre og børn er
sammen om. Vi vil sammen skabe gode
rammer for fede oplevelser for alle deltagerne – både voksne og børn. Vi glæder
os til at se børn og fædre slapper af, griner
sammen, få gode fælles oplevelser og udbygge relationerne mellem alle i gruppen.

Velkommen til super fede og hyggelige oplevelser for børn og fædre!

Der udarbejdes månedsplaner i samarbejde
med fædre og børn, så det er deltagerens
ønsker og interesse, der er i højsædet. Det
kan være alt fra fodbold til historielæsning.

Vil du gerne have flere informationer og tilmelde dig til frokosten, er du velkommen til
at kontakte Peter Lund Arnbjerg der leder
dette nye tilbud: pla@saralystfonden.dk
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Kl. 12 er der frokost og så afrundes der omkring kl. 13.00
Der er ” Far er også den bedste i verden”,
hver anden lørdag (lige uger) gennem hele
efteråret. I august er det lørdag den 10. og
lørdag den 24.

Kirkelejr for alle
Årets kirkelejr den 13.-15. september bliver
igen på Himmerlandsgården, som alene på
grund af sin pragtfulde beliggenhed er en oplevelse værd. Dertil kommer et fællesskab for
alle aldre, baggrunde, livssituationer osv., så er
der atter lagt op til en uforglemmelige weekend for børn og voksne. Alle er som sædvanligt
velkomne på kirkelejren. Der er gode sovefaciliteter, der er en dejlig spisesal, og der er bålplads
til snobrød og hygge. Og selvfølgelig bliver der
mulighed for at fange krabber i bækken på vejen ned mod vandet. Fugleinteresserede kan
også godt begynde at finde kikkerten frem.
Vi har inviteret Ruben Hoel-Andersen med som
underviser. Ruben er præst i Vanløse Frikirke,
gift Ditte-Marie og far til to drenge. Vi er optaget af det at være en del af nærmiljøet omkring
os, det vi ofte italesætter med et ønske om at
være missional. Lejrens tema handler om at
være medborgere i byen. Ruben siger følgende
om temaet:

”I nogle tider har kirken været mest optaget af
det der skete inden for murene, og har ikke ænset verden uden for murerne. Denne tilgang har
nok også været baseret på frygt for det „farlige
derude“. Intet kunne være mere forkert. At være
en medborger betyder at Gud inviterer os ind i
arbejdet med at udbrede hans rige på alle mulige
måder i denne verden. Kirken er kaldet til aktivt
medborgerskab, hvor vi ligesom Jesus bevæger
os rundt i samfundet omkring os og gør godt,
mens vi med ord og handlinger peger på Gud”.
Kort sagt: et relevant og spændende tema, som
ikke kræver forudsætninger ud over at være
medborger. Der vil komme en særlig lejrbrochure med alle relevante oplysninger, tilmelding
og oplysning om transportmuligheder.
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Arrangementer — Sommer 2019

Tilbud i kirken

Børnefødselsdag
Vi synes alle børn skal have en fødselsdagsfest! Vi vil gerne hjælpe med
at holde børnefødselsdag for børn
mellem 3 og 10 år. Tilbuddet gælder
enlige forsørgere på kontanthjælp,
dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.
Vi kommer og pynter op, og kan f.eks.
komme med: Kage, saft/kakao, slik og
frugt, sjove lege eller en gave.
Fødselsdagen kan holdes i hjemmet, i
Saralystkirken eller et andet sted. Det
aftales med forælderen.
For at høre mere om projektet og
for at høre om du kan komme i betragtning til en børnefødselsdag, er
du meget velkommen til at kontakte
Natacha Corÿdon, Tlf: 28154407 //
natachariisager@gmail.com
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Kun for kvinder:
KreaCafé
Kreacaféen er for at skabe rammer for
kreativitet og hygge i Saralystkirkens
lokaler og du er inviteret til at være med.
KreaCaféen er tænkt, som et pusterum for dig i din hverdag, hvor du kan
udfolde din kreativitet i selskab med
en masse dejlige kvinder. Medbring
et kreativt projekt (strik, hækle, tegne,
male, perler?) - det er lige meget, om
du skal have hjælp til at komme i gang,
eller om du er garvet!
Vi glæder os mægtig meget til at se
alle damer til en kreativ eftermiddag.
I kirkens kalender, på hjemmesiden
eller på kirkens Facebookgruppe
finder du de opdaterede datooplysninger. Du er også velkommen til at
skrive til Sara Nøddebo Eckhardt:
sne@saralystkriken.dk

Begivenheder — Juni/Juli

Særlige mærkedage

Sommerligt
Gudstjenester
Sommeren betyder for mange, at man
rejser ud, tager på sommerferie, nyder
livet og får en på opleveren. Det er en
god måde at tanke op på. Det betyder
at mange af de normale tilbud i kirken
holder pause.
Vi vil dog fortsat have gudstjenester
i sommerperioden, en Sommerlight
gudstjeneste, søndag kl. 10.30-11.20
(ca). Det er en gudstjeneste med en
kort tale, sang og bøn.
Efterfølgende er der mulighed for at
nyde en kop kaffe i Caféen inden turen fortsætter ud i sommerlandet. En
god anledning til at mødes med nye
og kendte ansigter i sommerperioden.
Velkommen til Sommerlight gudstjenesterne den 7., 14., og 28 juli samt
den 4. og 11. august - enten fordi du
bor i byen eller er på ferie i byen.

Særlige
begivenheder
Uffe Kühne der fylder 60 år søndag
den 7. juli
Torben Nielsen der fylder 60 år søndag
den 28. juli
Inger Lise Bendixen der fylder 80 år
søndag den 4. august
Hjertelig tillykke til Kristin og Peter
Rødder der har sølvbryllup tirsdag
den 9. juli
Malene Bech og Matthias Paul
Ripley Eilsøe vies lørdag den 6. juli.
Hjertelig tillykke!
Kirkekursus - 5 ting du gerne vil vide
om Saralystkirken
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 27. august 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

Det Himmelske Show

Vi elsker
relationer på

