Klynger i
Saralystkirken

Du er velkommen!
Klyngefællesskabet er en mulighed for at lære andre i og omkring Saralystkirken bedre at kende. Her kan du læse om de forskellige klynger.
Klyngerne er forskellige i både antal og målgruppe, og netop dét gør mulighederne mange. En klynge samles om et socialt arrangement, deler tro og deler liv.
Alle grupperne er åbne fællesskaber! Er du interesseret, så mød bare op næste
gang klyngen mødes, eller tag kontakt til klyngelederne. I klyngerne blomstrer
det uformelle samvær, og alle er velkomne!
På klyngesøndage, den 3. søndag hver måned, er der ingen gudstjeneste.
I stedet mødes kirken i disse mindre fællesskaber. Man mødes 1-2 gange om
måneden, blandt andet den tredje søndag i måneden, hvor der ikke er gudstjeneste, til en bred vifte af sociale arrangementer, hvor hygge og netværk er i fokus.
For dig som er ny eller nysgerrig, kan du i klyngen lære både nye mennesker og
kirken bedre at kende. Nogle klynger mødes oftere end en gang hver måned, og
det er op til deltagerne at afgøre frekvensen.
Overvejer du at starte en klynge, eller vil du gerne være med i en, så tag kontakt
til klyngelederne, eller til:
Anita Nygaard, tlf. 2061 5000, eller klynger@saralystkirken.dk

Walk and talk klyngen
Klyngen er for alle, som kan lide at gå en tur og på den måde få rørt sig.
Det er vores erfaring, at man tænker og taler godt, når man går sammen ude i
naturen.
Vi vil starte vores ture med et lille oplæg, som kan være et ord, en tanke, en refleksion, eller et vers fra Bibelen, som man gerne vil dele. Vi tager hensyn til de,
der ikke kan gå så langt, så alle har mulighed for at deltage.
Foreløbig tænker vi at starte på skift hos hinanden. Efter gåturen som vil vare
ca. 1 - 2 timer, slutter vi af med en kop kaffe og et rundstykke el. lign.
Tidspunkt: Klyngesøndage
Klyngeledere: Karen Henneberg, Lene Nielsen
og Karen Fredslund Larsen
Info: Tlf. 2239 0122 eller kh@saralystkirken.dk

Familieklyngen
Klyngen er for børn og voksne, der sætter pris på at få nye venskaber og relationer. Familieklyngen er et mellemstort åbent fællesskab, bestående af familier/
voksne med hjemmeboende børn.
Vi mødes til brunch kl. 10.30 på klyngesøndagene - alle medbringer noget til et
fælles bord. Programmet er ikke altid så afgørende – vigtigst er det, at både børn
og voksne hygger sig, og lærer hinanden at kende. Vi vil som oftest synge lidt
sammen og dele en tanke, som måske leder til en samtale.
Du er varmt velkommen til at prøve vores klynge af, og se om det er noget for
dig/jer.
Tidspunkt: Klyngesøndage kl. 10.30
Klyngeledere: Siri og John Lorenzen, Kristina og Bo
Rasmussen, Charlotte og Ole Pedersen
Info: Tlf. 6179 4247 eller jl@saralystkirken.dk

Ungkirke
Ungkirke er en klynge for unge fra
gymnasiealderen og opefter, som
mødes både torsdag aften og på
klyngesøndagene.
I Ungkirken deler vi tro og liv,
lovsynger, hører oplæg og har en
masse sjov og hygge. Vi mødes
torsdag kl. 19.00.
Klyngesøndage begynder kl. 10.30, og de vil som oftest foregå hos nogle af
deltagerne. Vi lægger vægt på at være kirke i hjemmet og i hverdagen, og på
klyngesøndage vil der både være plads til lovsang, oplæg, nadver, frokost, hygge og spil.
Vil du deltage på klyngesøndagene, så må du meget gerne tilmelde dig til Jesper Olsen, og derudover er du velkommen til at medbringe lidt mad til et
fælles frokostbord!
Tidspunkt: Hver torsdag samt klyngesøndage
Klyngeledere: Marie Pedersen, Niels Peter Gubi, og Jesper Olsen
Info: Tlf. 2622 2875 eller breakforgud@hotmail.com

Saralystklyngen
Denne klynge mødes i Saralystkirken søndag kl. 10.30, og er for alle der har
lyst til at deltage!
Klyngen vil læse og drøfte en spændende bibeltekst sammen. Der vil naturligvis også være kaffe, m.m.
Tidspunkt: Klyngesøndag kl. 10.30
Klyngeleder: Frede Byg
Info: Tlf. 8748 0851 eller chrifre.byg@gmail.com

Mandegruppen
Er du interesseret i et fællesskab med andre
mænd?
I mandegruppen mødes vi hver anden mandag
kl. 19.00 til forskellige aktiviteter, fællesskab,
samtaler, m.m.
Tidspunkt: Mandage kl. 19.00
Klyngeledere og info:
Peter Rødder, tlf. 6019 8031
eller melroe03@gmail.com
Erik Roj Larsen, tlf. 3046 3755 eller
eriklars@rm.dk

Saralystfamilien
Der er gang i den i Saralystfamilien sådan en almindelig mandag eftermiddag. I
køkkenet er der under livlig snak ved at blive tilberedt en god gang middagsmad,
mens en flok børn løber ude og spiller fodbold. Kort sagt: hygge!
Gruppen er for mødre med børn, og hver mandag fra kl. 16.00-19.00 mødes 6-8
mødre og op til 13 børn. Formålet er at skabe et rum for relationer mellem
mødrene og gode oplevelser for børnene.
Middagen koster kun 10 kr. for voksne, og 5 kr. for børn, men max. 25 kr. for
en familie.
Tidspunkt: Hver mandag kl. 16.00
Klyngeledere:
Maibrit Højgaard, tlf. 3049 5152
eller hansmaibrit@gmail.com
Jonna Berle, tlf. 6130 9038
eller j.berle@youmail.dk

Forbønsklynge
Vi elsker at bede og vil derfor gerne afsætte god tid til
det. Vi tror, og har da også mange gange erfaret, der
sker noget når vi beder. Har du lyst til at være med enten for at bede eller for tjekke det ud, er du meget
velkommen.
Vi mødes to gange hver måned i private hjem, så ring
lige for at høre hvornår vi mødes. Det er typisk en
hverdagsaften fra kl. 19.00.
Du er velkommen i vores klynge!
Tidspunkt: To hverdagsaftner hver måned kl. 19.00
Klyngleder:
Elin og Ingolf Lorenzen
Info: tlf. 8615 8713 eller ingolflorenzen@teliamail.dk

Kvindeklyngen
Klyngens formål er hyggeligt, socialt og berigende samvær i en mangfoldighed
af aktiviteter. Vi mødes en gang om måneden fra februar til maj, og fra september til december, og datoen afhænger af arrangementet.
Vi tilstræber at lægge halvårlige programmer, og kom gerne med forslag til,
hvad vi skal opleve sammen. Mødested afhænger af aktiviteten.
Alle er velkomne – så inviter gerne dine
kvindelige familiemedlemmer,
veninder, kolleger og naboer med.
Tidspunkt: En tirsdag hver måned.
Klyngeledere:
Dorthe Suell og Lene Møller
Info: Tlf. 2144 9686 eller ds@saralystfonden.dk

Trige Klyngen
Der er også oprettet en grønlandsk klynge i Trige. Her mødes vi med grønlændere, synger grønlandske sange, og der holdes en lille andagt på grønlandsk, hvor hovedpunkterne oversættes til dansk, og så afsluttes der med kaffe og kage.
Tidspunkt: Klyngesøndage kl 15.00 i Christian og Berthelines hjem.
Klyngeledere:
Bertheline og Christian Henningsen, tlf. 5018 5495
Vibeke og Knud Aage Møller, tlf. 2524 8568 eller kaam@saralystkirken.dk

Saralystkirkens VenneCafé
Vi mødes den første tirsdag
kl. 14.00. At det er en hverdagseftermiddag betyder
naturligvis, at de fleste af
deltagerne sandsynligvis vil
være pensionister, førtidspensionister eller efterlønnere,
det er dog ikke et krav.
Ud over kaffe/the og kage som kan købes, vil der hver gang være et oplæg, sang
og musik. Programmet findes udover på hjemmesiden, som en folder i kirken.
VenneCafeén indbyder alle der har tid, lyst og mulighed for at være med.
Tidspunkt: Den første tirsdag hver måned kl. 14.00 – 16.00
Klyngeledere: Maibrit og Hans Højgaard, Ninna og Mogens Pedersen,
Else Hagsteen
Info og transport: Tlf. 2160 4225 eller hansmaibrit@gmail.com

Alphakursus
Alpha er et introduktionskursus til den kristne tro og
spiritualitet. Kurset henvender sig til alle, der gerne
vil vide mere eller ønsker at genopfriske det
grundlæggende i den kristne tro.
Kurset kører over 11 torsdag aftener samt 1 lørdag.
Hver aften begynder med en dejlig middag. Derefter
er der oplæg og drøftelse.
Det er gratis at deltage, og der betales kun for maden,
30 kr. pr. aften.
Hver kursusaften slutter kl. 21.00.
Alphaledere: Kent Nørholm og Lisbeth Pedersen
Info: Tlf. 2984 80 37 eller alpha@saralystkirken.dk
Velkommen på Alphakurset!

Synes du der mangler en klynge?
Drømmer du om at starte en klynge?
Har du yderligere spørgsmål?
Tag kontakt til:
Anita Nygaard
Tlf.: 2061 5000

