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KulturCafé
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Gospelkoret KOINONIA
Maj-Lis Hoffer Henriksen | tlf. 20 64 88 45
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Lysglimt af
et samliv
Interview — Christa og
Frede Byg
Christa og Frede Byg,
hhv. 77 og 82 år, fortæller erindringsglimt fra
53 gode år, og hvordan
de oplever at blive ældre sammen.

04 Interview — Lysglimt af et samliv

Meget hurtigt i samtalen kommer der
et fotoalbum på sofabordet. Med begejstring i øjne og stemme fortæller
ægteparret om de to år, de fik i en lille
bygd på Grønland. Frede var skoleleder
og havde én grønlandsk medarbejder.
De sorthvide fotografier viser billeder
af parret med to små børn midt i den
grønlandske natur.

”Det var fantastiske omgivelser”, siger Christa.
”Da forstod jeg skabelsen”.
”Vi lærte hinanden endnu bedre at kende og
var afhængige af hinanden”, supplerer Frede.
”Du gik ingen steder uden først at sige, hvilken
retning du gik i, og hvornår du forventede at
være tilbage”.
Der var et godt sammenhold i bygden, hvor
der boede blot 180 mennesker. De to år satte
sig uudslettelige spor i ægteparret.
Frede og Christa fremhæver også mange
gode rejseoplevelser. Paradoksalt nok, for
Christa følte sig oprindeligt meget knyttet til
sin tyske hjemstavn, Ewersbach. Når familien
kom ud til en destination gik de så vidt muligt
ind i en lokal kirke. En særlig oplevelse fik de,
da de i en juleferie samlede deres voksne børn
i Thailand. 2. juledag var de med til en gudstjeneste i en stald. Der var nadver med saft
og ”sticky rice” og derefter dåb, som foregik
i en fiskedam.
På spørgsmål omkring deres lange liv sammen siger Frede med et glimt i øjet: ”Det er
gået forholdsvist godt …”. Og det tror man på,
når man mærker deres omsorg for hinanden.
Christa var uddannet kontorassistent, men
har prøvet kræfter med både tyskundervisning på Skæring skole og danskundervisning
i Tyskland. Og ikke at forglemme de mange år
som sekretær ved Det Danske Kulturinstitut
i Tyskland. ”Jeg var ganske godt tilfreds
med min chef” smiler Christa. For det var jo
hendes mand!

”Jeg tror, at der i alt, hvad vi gør og bliver til, er
en ledelse bag,” siger Frede, da vi berører ”den
røde tråd i livet”.
Et eksempel på dette er Børneklubben de
havde som ungt par i Egå. Her kom mange
børn, og hvad har de så fået med sig på deres
livsvej? Frede og Christa oplever den glæde,
at de mange gange i de senere år har fået
respons fra nogle af børnene fra dengang.
F.eks. har en medarbejder på Det kongelige
Teater over for kollegaer demonstreret et vist
Bibelkendskab. Det havde han da fået ”fra
søndagsskolen om tirsdagen!”
”Engang imellem kan man tænke, at meget
er forgæves, men det er det bare ikke!” siger Christa.
”Har der været situationer, hvor I har oplevet
Guds særlige hjælp og nærvær?”
”Mange”, svarer Christa og Frede i munden
på hinanden.
”Engang på Grønland var lille Torkild syg og
skulle på hospitalet”, fortæller Frede. ”Lægen
sagde, at vi bare skulle sende ham med et
skib, men der kom jo aldrig skibe ud til den
lille bygd. Da jeg så gik ud af døren, kom der
uventet et skib rundt om pynten, og så kunne
Torkild komme på hospitalet!”
Christa erindrer Guds nærvær, da deres hus i
Egå brændte. Naboers hjælpsomhed var enestående, lige fra at sørge for vasketøj, bage
boller til at møde op i campingvognen, som
stod uden for brandtomten. ”Jeg har sjældent
Fortsætter på næste side 
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i mit liv ført så mange værdifulde samtaler
som i den periode”, siger Christa. ”En dag
hvor jeg stod ved siden af det nedbrændte
hus, kom der pludselig en regnbue ovenover.
Jeg stod midt på vejen og begyndte at sige
ordene: ”Når buen viser sig i skyerne, vil
jeg se den og huske på den evige pagt.” Så
tænkte jeg: ”Det skal nok gå! Vi oplevede i
disse situationer, at vi ikke var alene.”
På spørgsmålet om, hvordan det er at blive
ældre sammen, giver begge udtryk for, at
de må lære, at acceptere, at kræfterne ikke
længere slår til, men også, at de har meget
at være taknemmelige for. Christas daglige
bøn er: ”Giv mig kraft, bare for i dag!”
Christa og Frede oplever, at det er godt
at kunne bede sammen og dele Guds ord.
Det er skiftevis på dansk og tysk. Der er en
berigelse ved at have begge sprog. De er
desuden taknemmelige for, at de stadig har
kontakt med venner i Hannover.
Omkring ”den røde tråd” vendte parret jo
tilbage fra Tyskland og ville bosætte sig
i Løgstør, men Gud ville det anderledes,
og de blev katalysatorer for den proces,
der førte til dannelsen af Saralystkirken.
Ægteparret mærker i det daglige, at
rollerne er byttet om, og Christa er den,
som må træffe beslutninger i mange
forhold. Relationen og kærligheden er
den samme, men Christa skal sætte sig
ind i ting, ”hun ikke anede et kuk om!”

Der er ikke meget at komme efter,
men alligevel kommer Gud til os.
Han bliver nemlig ikke væk.
— John Lorenzen, Præst

Men som hun siger til Frede med et smil:
”Det skal vi nok klare, med Guds hjælp!”

06 Præstens afsnit — Der er ikke noget at komme efter

Præstens afsnit — Af John Lorentzen

Der er ikke noget at komme
efter
Sådan lød en af tidligere
statsminister Anders Fogh
Rasmussens (V) mest berømte
kommentarer, som siden hans
regeringstid er blevet brugt
flittigt af andre politikere.
Vi siger indimellem til hinanden, ‘der ikke
er noget at komme efter’. Vi mener det
positivt. Her er der styr på tingene. Men
i virkeligheden er det jo et trist udsagn.
„Der er ikke noget at komme efter”. Det
er sådan, man kan have det, når man en
regntung mandag morgen ser sig selv i
spejlet. Der er ikke meget at komme efter. Sådan kan andre også have det med
en, og når der ikke er noget at komme
efter, så bliver de væk.
På en måde er det rigtigt, at der ikke er
noget at komme efter. For der er ikke ret
meget at komme efter i denne verden.

Men når snakken går på Gud, sker det stik
modsatte. Der er ikke meget at komme
efter, men alligevel kommer Gud til os.
Han bliver nemlig ikke væk. Han kommer
til verden og til os, selvom der på mange
måder ikke er ret meget at komme efter. Han kommer til en verden med krig,
forfølgelse, nød, jalousi, sygdom og død,
og alligevel så bliver han ikke væk. Han
bliver ikke i sin himmel. Han går ind i verden, ind i døden, ind i mørket og ind til
os. Han kunne selvfølgelig have ventet
med at komme, til vi og verden var blevet
rene og blankskurede, men spørgsmålet
er, om han så ikke var blevet i sin himmel
for good. Han kom – og for os er der meget godt at komme efter hos ham!

Læs gerne Esajas’ Bog 43:1-2.
Nyd efteråret og nyd livet!
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Velkommen
til en aften med masser af musik, gode input
og varm kaffe m.m.
Inden koncerten kan du kl. 18:00 nyde
aftensmaden i KulturCaféen for kun 35 kr.
Bestil bord på cafe@saralystkirken.dk
— Entré 85 kr. via billetto.dk

08 Koncert — Jens Lysdal

Koncert — Jens Lysdal

Klimakoncert med
Jens Lysdal
Findes der bæredygtig rockmusik? Ja, det
mener den musikalske klimaaktivist Jens
Lysdal, der kalder sig Danmarks første
CO2-neutrale musiker. Torsdag den 19.
september kl. 19.30 giver han koncert i
Saralystkirken.
Lysdal har opnået international anerkendelse, nomineringer og priser for sin musik, der har dybe rødder i både
de amerikanske sydstater og i Sverige, hvor han er født.
Det bliver en aften med masser af god musik og med
kort indslag og oplæg til samtale fra både Jens Lysdal
samt tre indbudte gæster. Ved denne koncert medvirker
desuden DR-metrologen Mikael Jarnvig, samt klimaingeniørerne Peter Melchior Rødder fra Solarlab, en virksomhed med mange års erfaring inden for solcelleteknologi
samt Anders Jensen, Senior Technical Sales manager,
hos Siemens Wind Power.
Jens Lysdahl har meget på hjertet og står bag mange
sange med sjove og underfundige tekster om livet, kærligheden og ansvaret vi har for hinanden. Han drømmer
om at budskabet om nødvendigheden af at tage klimaet
alvorligt, vil brede sig på samme måde og med samme
effekt, som den økologiske tanke har gjort de seneste
årtier - det skal komme fra folket selv, som han siger.
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Høst- og takkegudstjeneste
Søndag den 8. september kl.
10.30 får gudstjenesten en særlig festlig vinkel. Da fokuserer
vi nemlig på at rette takken
til Gud og Skaberen i sang og
forkyndelse.
Det er netop denne tid på året, hvor vi
mennesker rigtigt kan påskønne frugten
af forårets og sommerens veksel mellem
sol og regn. Resultatet er korn, der bliver
til brød, æbler, frugt og bær, der bliver til
smil og måske til syltetøj på pandekager.
Det kendte bordvers, som mange synger,
når de sætter sig til bords til dagligt: ”Alle
gode gaver”, er hentet fra efterårsalmen:
”Vi pløjed´ og vi såed´”. Den rammer lige på
10 Arrangement — Høst- og takkegudstjeneste

kornet forholdet mellem menneskets indsats og Guds skaberkraft. Hvis ikke han gav
vækst og varme i passende mængde, så var
bondens arbejde forgæves. Eller som der
står i Fadervor: ”Giv os i dag vort daglige
brød!” Det er disse toner, vi på en festlig
måde slår an til denne gudstjeneste. For at
gøre det endnu tydeligere og til en ”fryd for
øjet” inviteres alle til at medbringe frugt,
bær, brød, ja, hvad som helst, der kan betragtes som Guds gaver. Under gudstjenesten ligger gaverne på et bord, og bagefter
er der en festlig auktion, hvor overskuddet
går til kirkens arbejde med socialt udsatte.
John Lorenzen taler ved gudstjenesten.

Familiecaféen
I Saralystkirken er det en høj
prioritet, at der er gode forhold
for familier og at der findes
gode, hyggelige rum og steder hvor børn og voksne kan
mødes, lære hinanden at kende
og måske få nye legekammerater. Derfor blev Familiecaféen
grundlagt. Her mødes børnene
og forældrene en torsdag eftermiddag en gang om måneden.
Her er der altid planlagt et lækkert
program for både store og små. Der er
tjek ind kl. 16.45 hvor der er lidt frugt,
kaffe, the og saft. Derefter er der enten
et fællesprogram for alle deltagerne, eller
et program der er delt i to grupper, de
mindste og de største. Hvis vejret er nogenlunde holdbart, foregår det gerne på
de grønne områder omkring kirken og på
legepladsen. De mindste kan også samles
omkring lidt sang og leg i kirkesalen eller i
børnerummet.

Når klokken bliver 18.00 serveres der
en dejlig og børnevenlig aftenmenu i
caféen. Her deltager der også andre end
dem der har været med i FamilieCaféen.
Hvis det kan nås, kan forældrene drikke
en kop kaffe/the inden de mindste børn
skal hjem for at puttes. Det er altid en
hyggelig eftermiddag og alle børne- og
betweenfamilier er meget velkommen til
at deltage.
Der er FamilieCafé torsdag den
19. september, 31. oktober og 28.
november.
Af hensyn til maden, vil det
være godt med en tilmelding til
sne@saralystkirken.dk
Programmet er gratis og maden koster
35 pr. pr. voksen.
Det er Marie Pedersen og Sara Nøddebo
Eckhardt der leder arrangementerne.
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Tilmelding
Skriv dig enten på listen i
caféen eller send en mail til
kontor@saralystkirken.dk
for at tilmelde dig til
aftensmaden.

12 Begivenheder — Tilmelding

PULS aften
Fire gange årligt inviteres der til en særlig PULS aften. Næste
samling løber af stablen tirsdag den 24. september kl. 17.30-19.30
hvor der igen er PULS samling.
Disse aftener er for alle, der er en del af
Saralystkirken! Det er altså ikke en samling kun for medarbejdere, men simpelthen
for alle der tænker Saralystkirken er deres
kirke. Det er en aften, hvor vi tager pulsen
på kirken, så derfor er alle hjertelig velkommen til at deltage. Det er også en aften hvor
mange kan deltage, da den slutter kl. 19.30.
Børnene kan enten se en film eller blot lege
i kuglerummet eller i et af de andre lokaler.
Vi starter altid med at spise sammen - typisk en enkel ret købt i byen. Derefter trækker vi ind i kirkesalen, hvor vi gerne starter
med et par lovsange og derefter vil der
være tid til at dele forskellige aktuelle korte
informationer og et input/oplæg, som bliver
drøftet i mindre grupper med efterfølgende
opsamling. Formålet med samlingen er at

sikre bedst mulig information, dialog og
tage pulsen på menigheden.
Ved denne PULS samling vil Mads Remme
dele et oplæg om, at kirken er en organisme og ikke en organisation. På baggrund
af dette vil der være en samtale i mindre
grupper bl.a. om, hvordan vi fremover på
en god måde tydeliggører, når der er huller
og hvor der mangler hænder. Der vil også
blive delt en del vigtige oplysninger omkring
Saralystkirken og det netværk af kirke vi er
en del af.
Menighedsrådet er vært for disse samlinger
og håber at mange vil prioriterer at deltage.
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Arrangementer — Efterår 2019

Tilbud i kirken

22. sep. kl. 10.30

6. okt. kl. 10.30

Han kommer hjem

ByttePræst Dag

Gennem årene har mange studerende
været en vigtig del af Saralystkirken. Efter
endt uddannelse i Aarhus er der nogle,
som flytter til andre steder. Det gælder
også Niels Peter Gubi, der taler ved gudstjenesten den 22. september.

Søndag den 6. oktober bytter præsterne i Missionsforbundet, det netværk
Saralystkirken er en del af, talerstol. Tanken
med dagen er få et lidt bedre kendskab til
andre af kirkerne, der er en del af dette netværk og derved skabe et netværk mellem
menigheder.

Niels Peter læste teologi og er i dag
sognepræst i Kongerslev sogn, syd for
Aalborg, hvor han bor sammen med
Christina og datteren Gro. Vi glæder os til
at byde ham velkommen tilbage som taler.
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Denne søndag taler John Lorenzen derfor i Sorø og Simon Holtti fra Sorø taler i
Saralystkirken.
Det er anden gang denne nationale byttesøndag løber af stablen, og meget tyder på
at dagen er kommet for at blive. Glæd dig
til en lidt anderledes søndag hvor der også
bliver delt lidt nyheder fra vores søsterkirke i
Sorø. Vi glæder os til at byde Simon velkommen og ønsker vores præst god tur til Sorø.

Gospelgudstjeneste
Bordene er stillet op i kirkesalen og det plejer at være godt
fyldt op når der er gospelgudstjeneste med KOINONIA.

Her er plads til den enkelte i et rum fyldt
med kærlighed, rummelighed, stilhed,
latter og dyb respekt for hinanden. Her er
plads til den „skæve“ tro, hvad enten den
er dyb eller overfladisk.

Det sker forhåbentlig igen søndag den 27.
oktober kl. 10.30. Det er en gudstjente
med en del musik, kortere indslag og en
afslappet atmosfære. Denne søndag er
der også mulighed for at en spise en bolle
og nyde en kop kaffe/the under gudstjenesten. Under hele gudstjenesten, kan
man gå til og fra som man har lyst.

Der er som altid både børnekirke og
betweenkirke, så kom og oplev en gudstjeneste hvor musikken fylder det meste
med sin herlige energi, skønne svingende
rytmer og et frigørende budskab.
Den livsbekræftende gospelmusik er
for os alle!

Særlige Mærkedage
Livet er værd at fejre! Vi siger et stort og
hjerteligt tillykke til:

Elinita Geanta og Jens Kristian
Simonsen der vies lørdag den 7. september kl. 13.00

Kirkekursus
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 29. oktober kl. 19.00. Det er

et kursus, der er designet for alle, der
gerne vil vide noget mere om kirken.
Tilmelding
og
i n fo :
info@saralystkirken.dk
15

Glimt fra — Livet i Saralystkirken

Sommerstævne 2019

Vi elsker
relationer på

