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Hanne døde
og blev
helbredt
Interview —
Hanne Horsager
Jeg er så naiv, at jeg
faktisk tror, der er nogen
der passer på mig, sådan
siger Hanne Horsager
der sammen med hendes mand, Fredrik, for
et par år siden begyndte
at få kontakt med
Saralystkirken.

04 Interview — Hanne døde og blev helbredt

Hanne har gennem sit liv haft flere over
naturlige oplevelser som har sat sit aftryk
på hendes liv.
Kontakten til Saralystkirken begyndte da
datteren, Karen, havde fået sin ugentlige
gang i kirken og forældrene registrerede
den forandring, der var sket med hende. De
ville gerne komme forbi, både for at undersøge kirken og fællesskabet nærmere og for
at takke for åbenheden og rummeligheden.
”Vi mærkede, at her var der både nærhed og
kærlighed, her var plads til at være sig selv også hvis man er lidt skæv”, siger Hanne med
et af sine sædvanlige opmuntrende udtryk.

Hanne døde på Skejby
Hun var i sommeren 2016 indlagt på Skejby
for at få foretaget en mindre operation. Under
denne operation gik noget galt, hjertet stoppede med at slå og hun var død i knap fire
minutter. Hun havde morgenen inden operationen en drøm, hvor hun havde set en bårebuket ligge på hendes sygehusseng. For hende
blev det en advarsel om, hvad der måske var
undervejs og hun bad derfor personalet være
ekstra opmærksomme under operationen.
Der skete så en lægelig fejl og hun døde.
Da hun blev genoplivet,var hun midt i et kaos
med mange mennesker omkring hende og der
var en højlydt råben og hektisk aktivitet. Hun
fik ingen ikke fysiske mén af dette møde med
døden, men det gjorde hende dog mere urolig.
På dette tidspunkt havde Hanne og Frederik
kun sporadisk tilknytning til Saralystkirken,
så hun var overrasket over at flere fra kirken
besøgte hende.
Opereret for brystkræft
Et år senere fik hun brystkræft og skulle igen
opereres. ”Jeg var så bange og blev bakket
godt op af min mand, min datter og mit barne
barn. Den første læge var ikke særlig imødekommende, og jeg bad Gud hjælpe mig til at
sige det rigtige, og fik en ny læge, der mente vi
sammen kunne klare det sammen. Det gjorde
vi så”, siger Hanne med et fast blik i øjnene.
Hanne blev opereret og det gik godt, men efter
14 dage var der opstået nye komplikationer
med bylder og hun måtte igen på hospitalet
for at blive hasteopereret allerede dagen efter, da lægen vurderede at det var alvorligt og
truende for liv og helbred.

“

Jeg var så bange og blev bakket
godt op af min mand, min datter og
mit barnebarn. Den første læge var
ikke særlig imødekommende, og jeg
bad Gud hjælpe mig til at sige det
rigtige, og fik en ny læge, der mente
vi sammen kunne klare det sammen.
Det gjorde vi så
”Denne besked gjorde os voldsomt utrygge og
urolige, og jeg græd over igen at skulle opereres, da der ikke var andre muligheder”, fortælle Hanne. Samme eftermiddag havde de
glædet sig til at skulle deltage i VenneCaféen
i Saralystkirken, men det var nu for sent da
klokken var næsten 15 og arrangementet
begyndte kl. 14.
Hanne fortæller, at hun havde det sådan, at
de ikke skulle køre hjem efter at have mod
taget den besked på hospitalet. De skulle køre
op i kirken. Manden, Frederik, mente dog det
var for sent og at de bare skulle køre hjem.
”Normalt ville jeg også havde gjort det” siger
Hanne, ”men denne dag var jeg helt ligeglad
med tiden, for der var en stor hånd der nu
holdt fast i mig, så der var ingen diskussion.
Det var en underlig fornemmelse, men også
en følelse af at det var helt rigtigt”.
Hanne har senere ikke kunnet forstå, hvordan
hun kunne gøre det og forstyrre så mange
da programmet allerede var i gang. ”Men det
føltes bare så rigtigt, jeg gik ind foran dem alle.
Fortsætter på næste side 
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Præsten stod og talte og jeg stod bare der
og var sårbar. Jeg græd og spurgte om jeg
måtte være der lidt, for jeg skulle opereres
i morgen - og det ville jeg ikke, og jeg var
bange. Som sædvanligt blev vi taget godt
imod, præsten bad om en pause, og bad
en kort bøn på ca. 3 min. Ingen nævnte mit
navn, men jeg blev både rolig, tryg og meget
taknemmelig”, siger Hanne.
Operation aflyst
Om aftenen skete der så et mirakel. Helt
af sig selv sprang bylderne og forsvandt
uden nogen form for operation. ”Jeg græd
af glæde. Jeg er så taknemlig og jeg takker
Gud for hans måde at udrette operationer
og mirakler på. Personalet på hospitalet var
bogstaveligt målløse da jeg dagen efter ringede til og sagde, at Gud havde kureret mig.
Tænk at min bøn blev hørt!
Næste dag skrev jeg undskyld for alt
det postyr, jeg havde skabt midt det
ellers hyggelige eftermiddagsprogram.
Jeg blev tilgivet og jeg føler mig stadig
velkommen. Jeg er dybt taknemlig for
Saralystkirken og fællesskabet vi møder der – Gud og præsten er nu heller
ikke værst,” slutter Hanne Horsager
med et smil.

Det er nemlig kun hvis han er
troværdig, at jeg kan fæste tiltro
til ham; men i så fald kan jeg til
gengæld ikke lade være.
— John Lorenzen, Præst

06 Præstens afsnit — Troen kommer udefra - ikke indefra

Præstens afsnit — Af John Lorentzen

Troen kommer udefra
– ikke indefra

Præstationer fylder meget i vores
tid. Måske også når det gælder
tro. Vi tror mange gange, at tro
er noget vi skal præstere – ikke
kun i en religiøs kontekst men
også ift. alt andet. Troen kommer
til os - udefra.

At finde freden starter ikke med det indre. Det slutter der. Det indre er altid forårsaget af noget ydre. At tro er at fæste
sin lid til nogen, der er troværdige. Jeg kan
ikke lede i mig selv efter et anker eller
noget at tro på. Det må komme til mig
udefra, noget må vise sig som er troværdigt - og at det vil give sig selv.

Troen kommer altid af det der høres og
opstår. Den kommer ikke i mennesket af
selv. Vi kan ikke bare præstere og trække
os selv op ved hårene, eller være tryg hvis
ikke man er forankret udenfor sig selv. Er
sjælen ikke en alt for usikker størrelse til,
at den kan finde et ankepunkt i sig selv?
Mange moderne danskere finder det helt
gammeldags, at man skulle kunne fundere sig og sit liv i noget andet end sig
selv. Det er mig og ingen anden der afgør,
hvad jeg står for, at min holdning skulle
afhænge af noget end mig selv, det er
faktisk en umulig tanke.

Han kommer til os! Han viser sig at være
troværdig! Må han komme til os, som vi
hver især har brug for det. Det er nemlig kun hvis han er troværdig, at jeg kan
fæste tiltro til ham; men i så fald kan jeg
til gengæld ikke lade være. Ydmygt rider
han ind i byen. Må han ride ind i vores liv,
som vi hver især har brug for det.
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08 Event — For børn og barnlige sjæle

Event — For børn og barnlige sjæle

Halløj i Kirken
Der er lagt op til en forrygende aktivitetsdag
for børn og barnlige sjæle i Saralystkirken
fredag den 5. april kl. 17.30-19.30.
Her vil være et overflødighedshorn af skæg og ballade,
hvor alle sejl er sat til for at skabe gode oplevelser for
børn og børnefamilier. Endnu engang er der hoppeborg
placeret indendørs. Der er vilde konkurrencer, limbo,
æggekastning, tovtrækkeri og meget mere. Selvfølgelig
vil det store hit med krea-bord blive fulgt op. Her kan
børnene tegne, male, klippe, klistre og dekorere til den
store guldmedalje. Og de, som gerne vil have håret stylet til lejligheden eller få en sej sminkning, vil ikke blive
skuffede. Som sædvanligt kan der købes lidt godt til at
tage den værste sult og forkæle den søde tand.
For 30 kroner køber man en billét, som rækker til pizza,
sodavand og popcorn. Derudover kan der købes candy
floss, kaffe og kage, så også de voksne kan finde en
hyggekrog, mens børnene udfolder sig. Bål og snobrød
udenfor er der også mulighed for.
Det hele sluttes af med forrygende underholdning med
en dygtig og sjov tryllekunstner.
Gå ikke glip af denne hyggelige start på weekenden og
tag gerne nogle venner med!
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Asketorsdag
– en sanselig
lovsangsaften
Asketorsdag er begyndelsen på
de 40 dages faste op til påske
og en vigtig påmindelse om
menneskets forgængelighed og
afhængighed af Gud. I år lægges denne aften sammen med
en lovsangsaften torsdag den
7. marts kl. 19.30.
Denne aften vil der være god plads
til sang, fællesskab, opmuntring og
tilbedelse i en skøn blanding. Asken
indgår som et symbol på menneskets
forgængelighed. Mennesker er skabt
ud af støv, skal blive til støv, og asken
minder om, at mennesket intet er uden
Gud.
Asken der benyttes, stammer fra forrige års palmesøndagsgudstjeneste
og skal efter traditionen være fra de
brændte palmegrene man brugte sidste år palmesøndag til fejring af indtoget i Jerusalem, hvor det fortælles i
Bibelen, at tilskuerne strøede grenene
ud på jorden foran Jesus.

Påskelam
Skærtorsdag markerer vi igen
i år det helt særlige og historiske påskemåltid, Seder.
Det sker torsdag, den 18. april kl. 17.30.
Det er på mange måder en tro kopi af
det måltid Jesus og disciplene spiste
sammen denne aften - eller så tæt på
som det nu kan blive. De fejrede netop
et påskemåltid efter en tradition, som
allerede dengang var mellem 500 og
1000 år gammel. Jesus brugte det traditionelle påskemåltid til at forklare meningen med hændelserne fra Langfredag
til Påskemorgen. Seder er:
• god mad og drikke
• sjov og alvor for børn og voksne
• lovsang og historiefortælling
• gemmeleg og bitre urter
Gennem sjov og alvor, leg og lovsang,
god mad og historiefortælling indlever
vi os i, hvad påske er. Alle er velkommen
til at være med, så gå ikke glip af dette
helt særlige påskemåltid.
Festen koster 80 kr. for voksne og 35 kr.
for børn op til 12 år.
Send din tilmelding til
cafe@saralystkirken.dk eller tlf.
61 67 28 00 senest den 25. marts.
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Faste - andagtshæfte
Når katten er slået af tønden
og udklædningstøjet lagt væk,
kan fasten begynde. Fastetiden
strækker sig fra askeonsdag
til palmesøndag. Det bibelske
forlæg for fasten er de 40 dage,
Jesus tilbragte i ørkenen som
forberedelse til sin tjeneste og
senere lidelse. I Mesterens tilfælde betød det konkret afholdelse fra at spise.
I vore dage har fastetiden fået en bredere
fortolkning end blot at afholde sig fra
indtagelse af ”fast føde”. Hvis det overordnede mål med fasten er at styrke sin
relation med Gud, kan der være mange
andre elementer end mad som forstyrrer muligheden for at finde tid til ro og
fordybelse. For nogle vil en periode med
mindre tv-kiggeri være en ”øjen-åbner”
og gylden mulighed for at søge stilhed.
For andre kan det være vaner som spil
på mobilen, der skal drosles ned for.

Hovedsagen er at søge fællesskab med
Gud, hvilket kan ske ved fokusering på
Bibelen, på bønnen og f.eks. også ved
vandringer i naturen med en åbenhed
for, hvordan Gud kan tale og velsigne én
derigennem.
Når vi foretager en ”omprioritering” og
måske en omstrukturering af tanker og
vaner, giver det nye vinkler på livet, på
Gud og på medmennesket. I Esajas 58
minder profeten om velsignelsen ved den
rette faste, nemlig den, hvor man glemmer sig selv og finder overskud til at være
der for den, som behøver én.
Saralystkirken har skabt et andagtshæfte
med 40 små stykker skrevet af folk i
kirken. De giver input til hver dag i fasten,
og nye vinkler på det at være kristen.
Omdrejningspunktet for andagtstykkerne
er kirkens årstema: at modtage og give
velsignelse.
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Årsfesten
- en årlig mulighed for at fest
Lørdag den 16. marts er du inviteret til fest! Sådan en rigtig fest hvor
den gode mad nydes, snakken går
over bordene og smilet finder sin
naturlige vej til mundvige.
Festen begynder kl. 15.00 med et årsmøde.
Her ser vi tilbage på det år, der er gået, og her
bliver der lagt tanker og ideer frem om fremtiden. Der bliver en præsentation af regnskab
for 2018 og budget for 2019 og endelig er
der valg til det nye menighedsråd. Der er pt.
to nye kandidater der stiller sig til rådighed.
Alle er velkommen til både årsmødet kl. 15.00
og årsfesten kl. 18.00.
Prisen for middag, kaffe og kage: 125 kr. for
voksne og 50 kr. for børn 4-12 år.
Tilmelding og betaling til: kontor@saralystkirken.dk eller tlf. 21 45 12 65.

12 Begivenheder — Årsfesten - en årlig mulighed for at fest

Foredrag — Allan Axelsen

Lægen, der beder med de
syge - troen som en
ressource i sygdom.
Allan Axelsen, der er privatpraktiserende læge i Aarhus, beder
dagligt med sine patienter for at lindre smerte, torsdag den 2.
maj kl. 19.30 holder han foredrag i Saralystkirken om denne
tilgang og hvordan troen kan være en ressource i sygdom.
For en årrække siden vedtog lægen med
sig selv, at han hver dag ville stile mod at
bede en bøn for mindst en af sine patienter.
I en skrivebordsskuffe har han et gammelt
brunt kladdehæfte med navne på en række
patienter, som han siden har talt med om
Gud og bøn i forbindelse med konsultationen. Hæftet bruges ikke til andet end at
holde ham selv fast på sin beslutning om
at tilbyde bøn som en del af behandlingen,
når situationen indbyder til det.
„For mig som læge har det været lidt af en
udfordring at gøre det. Jeg træder jo ud af
min lægerolle og bliver person og dermed
mere sårbar, når jeg spørger en patient, om
jeg skal bede en bøn. Det er noget nemmere at give en pille. Det opfylder jo den
forventning, folk har til lægen. Med det her
går jeg ud over min egen kant – sådan op-

lever jeg det i hvert fald, så der skulle nogen
overvindelse til,“ siger Allan Axelsen.
Allan er også optaget af, hvordan troen tydeligvis kan være en styrke, også når man
er ramt af sygdom.
Glæd dig til et spændende foredrag!
Entré 50 kr.
Inden foredraget kan aftensmaden nydes i KulturCaféen, den koster kun 35 kr.
Tilmeld dig venligst på tlf. 61 67 28 00 eller
kulturcafe@saralystkirken.dk
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Arrangementer — Forår/sommer 2019

Tilbud i kirken

Uge 30

Sommerstævne:
Genopdag det gode
fællesskab
For mange er sommerstævnet på
Efterskolen Lindenborg i uge 30 blevet et
”must”. Det skyldes måske den forunderlige blanding af hyggeligt samvær, masser
af gode tilbud for børn og voksne og ikke
mindst mulighed for at blive opbygget
i sin tro. Igen i år er Baptistkirken og
Missionsforbundet gået sammen om at
arrangere sommerstævne i naturskønne
omgivelser på Efterskolen Lindenborg.
”Genopdag det gode fællesskab” er
temaet, som mange gode prædikanter
vil tale om.
Der er arrangeret et super program for
børn, unge og voksne i løbet af ugen.
Tilmelding åbner 1. april,
se mere på www.sommerstaevne.dk.
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31. marts

Kirkefrokost
Èt er at være til gudstjeneste, deltage i
lovsangen og lytte til bevingede ord. Noget
andet er at sidde i caféen og sludre sammen
om løst og fast. Det sker ved kirkekaffen,
men nu også ved kirkefrokosten, der er en
udvidet udgave af ryste-sammen-samværet efter en gudstjeneste. Søndag
den 31. marts er der atter kirkefrokost i
Saralystkirken. Alle er velkomne til at tage
for sig af retterne ved det store tag-selvbord i caféen.
Alle opfordres til at medbringe frokost, så
der er nok til dem selv, men gerne også lidt
ekstra, så folk, der spontant dropper ind i
kirken, ikke skal gå sultne derfra.
Måske er det denne søndag, hvor folk lærer
hinanden lidt bedre at kende?
Frokosten afsluttes med en kop kaffe.

Begivenheder — Marts/april

Særlige mærkedage

Vennecaféen i marts
og april

Særlige
begivenheder

Vennecaféen er for alle, der
har mulighed for at komme
den første tirsdag i måneden
kl. 14 til 16.

Livet er værd at fejre! Vi siger et stort
og varmt tillykke til: Maibrit Højgaard
der fylder 70 år lørdag den 27. april

Den 5. marts er det Sven Rosengaard
fra Nr. Sundby, der vil fortælle om
”Helligånden: følgesvend og udfordring”. Sven Rosengaard har været
sendt ud til verdens brændpunkter
som Røde Kors medarbejder og har
garanteret mange erfaringer at øse af.
Den 2. april er det Hans Eigil Mortensen,
som igen holder en sangeftermiddag.
Der er mulighed for at vælge en sang
eller salme, som betyder noget særligt for én.
Som altid er der hygge, kaffe og kage
til den nette pris af 25 kr.

Alle er velkomne
i Saralystkirken –
uanset baggrund!
Flere ønsker at blive medlemmer,
og det er en glæde at kunne byde velkommen til Farid Hafezi som medlem.
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
tirsdag den 23. april 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

Årets første arrangementer

Vi elsker
relationer på

