Klaverkoncert
med Daniel Gøtke
KONCERT: SIDE 6

Vi gir en hånd
til Aarhus Syd

FRIVILLIGHED: SIDE 6

i kirken:
INyt
frihed
efter
A-gudstjenester
Jehovas
Vidner
GUDSTJENSTE
: SIDE7
FOREDRAG: SIDE

7

For byens
bedste

STORE BEDEDAG: SIDE 10

Shelters i
skoven

OVERNATNING: SIDE 9

Adresser
Saralystkirken
Kirke- og Kulturcenter
Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg
66 140 140
info@saralystkirken.dk
www.saralystkirken.dk
Bank 2316 / 0804 224 955
Bus 19 holder ved døren. Bus 6A holder ved
Ringvej Syd 600 m. fra kirken.
Præst
John Lorenzen, 61 79 42 47,
Træffes bedst 9.00–13.00, dog ikke mandag.
jl@saralystkirken.dk
Frivillig Stab - sekretær for præsten
Else Hagsteen,  29 72 69 20
eh@saralystkirken.dk
Ungdomspræst
Jesper Olsen,  26 22 28 75
jo@saralystkirken.dk
Musikskole
Maj-Lis Hoffer Henriksen,  20 64 88 45
mhh@saralystkirken.dk
Formand
Knud-Aage Møller  86 91 14 31
kaam@saralystkirken.dk
Smågruppe- og klyngekoordinator
Karen Henneberg  22 39 01 22
kh@saralystkirken.dk
Økonomi og tilmelding til KulturCaféen
Ninna Pedersen,  61 67 28 00
nbp@saralystkirken.dk
Rådgivning
Vibeke Møller, 29 89 14 31
vb@saralystkirken.dk
Redaktionsgruppe
John Lorenzen (redaktør)  61 79 42 47
Ole Bering,  86 27 90 25
Henriette Frandsen,  50 75 65 71
Forsidefoto:
2

Leder

En kirke som Saralystkirken, er ikke bundet
sammen af programmer, tilbud og aktiviteter.
Det der binder og limer
det hele sammen, er dels
de indbyrdes relationer
og relationen med Gud.
En af de største udfordringer for
nutidens kirker, som jeg ser det, er
at skabe et fællesskab hvor stadig
flere mennesker får mere mod til at
vedstå mere af sig selv. For det er
bare når vi inviterer Gud og andre
mennesker ind i vores svaghed,
nød og konflikter at vi reelt erfarer
hvad tilgivelse, kærlighed og kraft
virkelig er. Gud er aktivt nærværende i denne faldne verden, vi lever i.
Og her kan der også tales om hvordan livet faktisk er.
Vi er opdraget med et solidt filter,
der sorterer informationen vi modtager. Et af de filtre vi har, er om det
vi siger, er i overensstemmelse med
det vi gør. Hvis der ikke er sammenhæng mellem vores ord og vores
handlinger, tager vi afstand fra den
person og der er sket et tillidstab. Jo
større integritet, jo større tillid har vi
til det menneske. Og tillid er det
bærende element i alle relationer.
Uden tillid er der ingen ægte relationer.
Når vi er i situationer der tilspidser,
kan vi høre os selv sige: ”Det var
dråben! Dråben, der fik bægeret til
maj/juni kirkebladet

at flyde over”. Vi fokuserer så rigtig meget på
denne sidst ankomne
dråbe. Der er sådan set
ikke noget galt med dråben, den er jo bare en
dråbe. Det er reelt set
ikke dråben, der får bægeret til at flyde over.
Problemet er, at bægeret
allerede var fyldt, da den
sidste stakkels dråbe
kom, og kan jo ikke gøre
for at bægeret er fyldt.
Havde bægeret været
tomt, kunne der har været flere hundrede dråber.
Problemet er det fulde
bæger.
Vi har brug for at tømme
bægeret ved at tale sandt
om Gud, sandt om mennesker, og sandt om livet
på samme tid. Vi har
brug for at bede om tilgivelse og begynde på ny.
Sådan en kirke og sådan
et fællesskab vil Saralystkirkebladet . maj/juni

kirken gerne være. En
kirke der består af mennesker og ikke af figurer.
En menneskesjæl trives
bedst i en person, ikke i
en figur. Det er vigtigere,
at du er en person, end
en vellykket pæn figur.
Vi vil være et fællesskab
der består af levende,
dampende, dirrende
mennesker, frem for at
være fællesskab af vellykkede figurer.
Vi kan mange gange
være optaget af at gøre
en god figur, og bliver
fortvivlet, når det mislykkes og vi har gjort en
dårlig figur. Et menneske
er ikke en figur, men en
person. Hvad er forskellen? En figur er styret fra
ydresiden, og det er ikke
så vigtigt, hvad de selv
føler. Det, der tæller for
dem er, hvad andre me-

ner. Bare glasuren ser
pæn ud!
Saralystkirken består af
mennesker der er på en
fælles rejse, og vi vil ikke
bare være "programbaseret". Program gør en
del, men ikke nok, og vi
vil være "relationsbaseret", med fokus på
livsnære mindre grupper
og fællesskaber, hvor der
er mulighed for at dele liv
i tillæg til et fint program.
Vi er undervejs og du er
velkommen til at være
med - om du er en af de
mange nye i kirken, eller
en af dem der har været
med i flere år.
Det er jo nok sådan, at alt
levende forandrer sig…
.
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Livsinterview
Interview

Ninna Pedersen kan med
rette betegnes som lidt af en
blæksprutte i Saralystkirkens dagligdag. Derudover
lever hun sammen med sin
mand Mogens, meget aktivt
med i sine børns og børnebørns liv, hvor hun støtter
op med råd og dåd. De 65 år
der står på dåbsattesten,
hindrer på ingen måde Ninna i sine mange gøremål.

medunke, så han kunne holde
liv i mig.
Selv om Ninnas forældre ikke
kom i en kirke, gik hendes
søskende i søndagsskole
under krigen. Ninna lærte
Fadervor, og hendes søster
læste Bibelfortællinger for
hende.
-Jeg elskede kristendom i
skolen, og præsten der konfirmerede mig, fortalte levende
om Bibelen, og det gjorde et
Hun fik en barsk start på tilvæ- stort indtryk på mig. Han sagrelsen, idet hun blev født to
de, at han aldrig lagde sig til at
måneder for tidligt og kun
sove uden at bede Fadervor,
vejede 1150 gram.
så det begyndte jeg også at
-Set i bakspejlet oplevede jeg praktisere fra teenageårene.
Guds indgriben allerede dengang, fortæller Ninna. Jeg lå
Ninna oplevede som 15årig at
hjemme hos mine forældre og miste sin far, og sin mor som
kunne ikke flyttes, fordi det var 19årig. Hun flyttede så ud og
isvinter. Så min far satte en
boede hos sin søster Karin i to
kyllingevarmer ned over min
år. Derefter flyttede Ninna i
seng og forede den med var- lejlighed, hvor hun følte sig

meget ensom. Men i den situation var der nogle kristne
naboer, som tog sig af hende.
Manden var præst i en frikirke,
og hun kom med på en lejr,
hvor hun kom til personlig tro.
-Igennem kirken fik jeg bygget
en ny omgangskreds op, og
desuden mødte jeg en ung
mand, der hed Mogens, som
sang i strengekor. Efter en
måned var vi ringforlovede og
efter et halvt år gift. Det er nu
43 år siden, ler Ninna.
Ninna Pedersen er udlært
damefrisør. Hun arbejdede på
fuld tid, indtil hun fik Allan. Da
Brian var kommet til, blev hun
hjemmegående. Efter 4 år ville
hun godt i gang med arbejdet
igen, men i mellemtiden var
der sket så meget i frisørfaget.
-Jeg har prøvet lidt af hvert:
rengøringsjob, kantinearbejde
og budtjeneste. I mit sidste job
var jeg lidt af en blæksprutte.
Men de erfaringer jeg gjorde
dér, har jeg så taget med mig
ind i kirken, smiler Ninna.
-Da jeg var ung, syntes jeg jo
ikke, jeg kunne bruges til noget, men Gud har lige som lagt
en læreplan for mig. Når man
snakker om nådegaver, vil jeg
jo sige, at det også er at bruge
det, man kan.

Ninna Pedersen er altid parat til at koordinere, hjælpe og betale regningen
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Som ”blæksprutte” i kirken byder Ninna ind med et godt overblik, når der skal købes ind,
med madlavning i KulturCaféen
om torsdagen, med organisering af rengøringen og med det
daglige regnskab, hvor hun
foretager posteringer og sørger
for at regningerne bliver betalt.
Hvad driver dig til at være så
aktiv i kirken?
-Da jeg blev konfirmeret, fik jeg
et bibelvers, hvor der står:
”Hvad du end gør, gør det af
hjertet for Herren og ikke for
mennesker:” Det har jeg tit haft
i baghovedet, når jeg skulle
gøre nogle ting, men selvfølgelig ønsker jeg også at kunne
hjælpe andre mennesker.
Hvordan har du oplevet Guds
omsorg gennem årene?
-På mange måder! I forbindelse
med vores barnebarn Mathias´s
sygdom har det været godt at
bringe tingene frem for Gud.
Ellers ville det ikke være til at
bære. Vi har også prøvet at
”brænde nallerne” økonomisk
på et hus. Også dér oplevede vi
Guds omsorg og vejledning. Så
vi er afhængige af Gud på alle
områder.

Ninna er i
jævnlig smskontakt med
børnene, og får
kærlige beskeder med hjerter
og ”jeg elsker
dig” og den
slags.
-Det betyder
rigtig meget for
mig!
Ninna føler, at
hun og Mogens
som aktivt
ægtepar supplerer hinanden. Mogens
er glad for at
se fodbold, han
er med i kirkens grønne
team og i
Ninna Pedersen omgivet af grinende børn
mandegruppen.
-Det er rart, at vi ikke går op og også hygge sig sammen. Som
ned ad hinanden hele tiden,
nu i forårstiden, hvor de på
men har hver vores interesser, deres el-cykler tager ud i natuså vi kan inspirere hinanden.
ren med madpakke og kaffe.
De elsker begge diverse spil,
Cyklen er skånsom for leddene
og dem som kender dem ved, og alligevel god for kredsløbet,
at de går efter at vinde! Ninna så Ninna synger gerne med på
går til bridge en gang om ugen. sangen: ”Jeg er så glad for min
Det betragter hun som en udcykel!”
fordring for de små grå, fordi
det kræver en god hukommelse Ninnas drømme for fremtiden
og en strategi. Hver 14. dag er er bl.a., at Mathias må få det
Ninna til bankospil, hvor hun
bedre, at fællesskabet i kirken
mødes med en gammel skole- må vokse, og den positive udkammerat, som hun hygger sig vikling fortsætte. Og så ser hun
med.
frem til en Israelstur om to år.

Hvad betyder din familie for
dig?
-Rigtig meget! Jeg er glad for
min familie og for mine søskende. Børnene kommer hjem så
tit, det er muligt. Vi prøver at
støtte dem, så godt vi kan.
Ninna og Mogens kan bestemt
kirkebladet . maj/juni
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Koncert og Giv en hånd

Han spiller klaver som en
drøm, Daniel Gøtke. Torsdag, den 15. maj kl. 19.30
giver han en gratis klaverkoncert i Saralystkirken.

I sin barndom spillede Daniel
Gøtke klaver for sjov, og da
han var færdig med folkeskolen begyndte han i mekanikerlære og blev færdig i marts
2014. Han troede i flere år, at
det var her fremtiden lå.

dag undervist af koncertpianist, Jakob Alsgaard Bahr.
Glæd dig til at nyde musikken
når Daniel Gøtke giver koncert i Saralystkirken. Koncerten varer ca. ½ time og indeholder følgende klaverstykker:

Da Daniel var 17 år, blev
musikpassionen dybere og
stærkere, og han begyndte at
overveje et studie på Musikkonservatoriet.

Daniel Gøtke

Lørdag, den 10. maj vil en
gruppe frivillige igen være
parate til at rykke ud i Aarhus Syd kl. 9.00-13.00 med
kost, spand, skovl og rive
mm.
De vil hjælpe mennesker i
området, som selv har svært
ved at klare f.eks. havearbejdet, indkøb eller småreparationer i hjemmet. Opgaven skal
helst kunne udføres på de 4
timer, som er afsat til projektet.
Tanken med projektet, som
Saralystkirkens Mandegrup6

Frederic Chopin
Nocturne i F mol, Op. 55, nr. 1
Frans Liszt
Liebestraum no.3, As dur
Moritz Moszkowski
I forbindelse med Musik Mes- Moszkowski Etude, op 7,
se 2013 i Aarhus, blev han
G mol
opfordret til at søge ind på
Sergei Rachmaninoff
Pianorama Akademiet. Han
Rachmaninoff Prelude i G
blev optaget og bliver i
mol, op. 23, No.5

pe står bag, er at gøre en
praktisk forskel og vise næstekærlighed i praksis.

Rødder og Ole Henneberg,
hvis du ønsker at hjælpe/har
behov for hjælp.
Du kan også ringe på 66 140
Projektet håber på mange
140 eller skrive til
frivillige, som vil give en hånd givenhaand@
– også gerne personer, som saralystkirken.dk
ikke har relationer til kirken.
Du kan kontakte styregruppen, som består af Else
Hagsteen,
Poul Erik Egelund, Peter
maj/juni. kirkebladet

Foredrag og Afrika

Du har sikkert haft besøg
af dem, Jehovas Vidner. I
35 år var Jette Seidenschnur en af ”dem”,
inden hun sagde stop og
forlod Jehovas Vidner
sammen med sine to børn.
Hør hendes spændende
fortælling torsdag, den 8.
maj kl. 19.30.
Bruddet med Jehovas Vidner
kom efter en lang periode,
hvor hun lige så stille havde
bevæget sig i den retning, og
til sidst var bruddet den eneste udvej.
Hun mistede straks kontakten til sin familie, da hun blev

Lørdag, den 24. maj fra
kl.10.00-15.00 er der garagesalg på parkeringspladsen foran Saralystkirken.
Hele overskuddet går til
børnehjemmet i Bujumbura
i Burundi, der er blevet
alvorligt beskadiget efter
en voldsom oversvømmelse.
Gå hjem og tjek hvad du kan
sælge, som er i orden, og
som du ikke længere bruger
eller måske aldrig har brugt.
På de lange borde står f.eks.
lamper, malerier, husholdningsredskaber, legetøj,
kirkebladet . maj/juni

udstødt af Jehovas Vidner.
Denne aften fortæller hun om
sin smertefulde vej fra en
tilværelse med regler, kontrol
og afsavn til et liv i frihed.
Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men
hun kom ud til et helt nyt liv i
frihed.
Lyt til en spændende og
personlig beretning, og da
Jette også er en blændende
foredragsholder, er der lagt
op til en indholdsrig caféaften. Jette Seidenschnur er i
dag prisbelønnet som fotograf, og har gennem flere år
siddet i byrådet.

haveredskaber, kaffe- og
thestel, og ved bordene står
møbler til både børn og voksne i god stand, samt meget
mere.
Der kan også købes the eller
kaffe, smage på ægte afrikansk hjemmebag
og høre mere om
Saralystkirkens
forskellige aktiviteter.
I god tid før garagesalget vil der blive
givet praktiske oplysninger om da-

Jette Seidenschnur

Entré inkl. kaffe 50 kr.
Inden foredraget kan der
købes middag i KulturCaféen
for 30 kr. Bestil bord på tlf.
61 67 28 00 eller på cafe@saralystkirken.dk

gen. Vi håber på godt vejr, og
at mange i og omkring Saralystkirken vil støtte op om
projektet, og at mange vil
komme forbi og gøre et godt
køb, og på den måde være
med til at støtte det gode
formål.

Børnehjemmet er ødelagt af oversvømmelse
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Relationer

I Saralystkirken vil vi ikke
bare være en kirke, hvor du
går til møder, men et sted
hvor du møder folk. For at
skabe de bedste rammer
for at det sker, vil vi også
gerne mødes i fællesskaber uden for kirkebygningen.
Vi vil være en dialog-kirke og
har derfor også et praktisk
fokus på relationsdelen. At
være kirke sker nemlig altid i
relation til andre, og derfor
har vi fokus på fællesskaber,
der mødes uden for gudstjenesten.

fællesskab kan have som
formål og målgruppe. En
klynge mødes typisk 1-2
gange om måneden og klyngerne definerer selv deres
formål. Målet er at starte flere
nye klynger i løbet af den
resterende del af 2014.

Klyngefællesskab
En klynge er funderet i en
gruppe, der tilbyder et uformelt fællesskab udenfor
kirken. Den starter altid i det
små, med at 2-6 personer
har en fælles vision eller
drøm. Det kan f.eks. være at
mødes over en frokost efter
en gudstjeneste, og så invitere venner og naboer med til
et hyggeligt fællesskab, eller
at samle forældre på barselsorlov, at have fokus på at
være småbørnsfamilie, debatter om livssyn og tro
blandt studerende, at samle
voksne til et spil golf og en
snak – kun fantasien sætter
grænser for hvad et klynge-

Har du lyst til at være med,
eller til at starte et klyngefællesskab? Vi slipper drømme
løs, og slipper fantasien fri.
Vi ønsker, ikke blot at tilbyde
aktiviteter og programmer,
men fællesskab i et større
netværk. I Saralystkirken kan
du foruden klynger møde
følgende begreber:
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Smågrupper
Det er mindre fællesskaber
der består af 5-10 personer,
som mødes et par gange
hver måned. Her bruges tid
på Gud, hinanden og eventuelt lave udadrettede aktiviteter.

Huddlegrupper
Er en mindre gruppe på 3-7
ledere eller kommende ledere, der mødes for at arbejde
med deres personlige lederskab. Man støtter hinanden,
udfordrer hinanden, man
beder sammen, griner sammen, græder sammen, og
rækker ud til verden sammen. Den gensidige ansvarlighed vægtlægges i disse
grupper.
Microgrupper
At være troende, er ikke en
solo-disciplin. I en microgruppe følges man ad 2-3 personer af samme køn, snakker
om hvad det betyder at følge
Jesus i 2014, at udleve discipelskab og integritet i hverdagen.
Vil du vide mere, så tag en
snak med Karen Henneberg,
tlf. 22 39 01 22, eller John
Lorenzen, tlf. 61 79 42 47.
maj/juni. kirkebladet

Overnatning

Saralystkirken har en stor
flot grund med mange
muligheder. Det seneste
der er kommet til, er to
super flotte shelters!
De er placeret i skovstykket
midt på grunden, og kan
benyttes frit. Tanken er at

kirkens Børn og Unge benytter dem til forskellige aktiviteter, overnatning og hygge.
Midt imellem de to shelters
er der et bålsted, så her er
mulighed for at opøve kunsten – den primitive madkunst.

De to shelters kan dog også
benyttes af alle andre, og de
vil snart være at finde på
den app der viser, hvor alle
landets sheltere er placeret.
Det eneste krav er at brugerne rydder op efter sig selv,
og at området behandles
med respekt.
Du er velkommen til at benytte de nye åbne sovepladser! Ungkirke har allerede
planlagt overnatninger i de
nye shelters.

De to nye shelters er på plads i skoven

Gospelkoret KOINONIA
afslutter forårssæsonen
med en forrygende Sommerkoncert onsdag, d. 11.
juni kl. 19.30.
Repertoiret spænder vidt, og
der vil være noget for enhver smag.
Svedige gospelsange, swingende uptempo numre, nye
gospelsange og smukke
ballader.
Maj-Lis Henriksen er korets
altid i højeste gear dirigent,
. maj/juni
kirkebladet
. maj/juni
kirkebladet

og KOINONIA består af
omkring 50 sangere i alle
aldre med masser af sangglæde, højt humør og en
utrolig entusiasme og et
fantastisk fællesskab.
Det plejer at smitte af
på tilhørerne, som
også kan vente et par
små overraskelser
undervejs.

Friluftsrådet har givet et stort
tilskud til materialerne, og
Jakob Nøddebo har stået for
design og opførelsen.

Entré 50 kr. for voksne og
25 kr. for børn under 13 år.

Så kom og vær med til
en fantastisk aften
med gang i den.
99

Fællesskab

”Bøn for byens bedste” er
overskriften på et stort arrangement i Aarhus, St.
Bededag, fredag, den 16.
maj kl. 19.30. Arrangementet
løber af stablen i Christianskirken, Frederikshaldsgade
15, Aarhus N.

le emner er det bærende element - udført på forskellige
måder, og udtrykt gennem
forskellige traditioner og kulturer. Vi vil i fællesskab bede for
den by, vi alle er en del af.
Udover dette arrangement,
mødes præsterne til fællesbøn
en fredag formiddag hver
18 kirker i Aarhus står bag det måned. Det er tredje år arranstore fælles bedemøde, og
gementet finder sted, og kirforventer 250-400 deltagere.
kerne der står bag, vil stå
sammen om at bede for byen
Selve arrangementet er en
- for byens bedste.
utraditionel festgudstjeneste,
hvor bøn for forskellige aktuel- Bag arrangementet står

Saralystkirken tilbyder
konfirmandundervisning til
alle, der går i 7. kl. Tilbuddet gælder også, hvis man
ikke i forvejen har relationer til Saralystkirken.
Alle interesserede konfirmander og deres forældre er
velkommen til infomøde
onsdag, den 14. maj kl.
17.00-17.45.
Konfirmanderne mødes 1,5
time en eftermiddag om
10

ugen. Undervisningen tager
udgangspunkt i bogen Con
Dios (med Gud). Con Dios er
et flot konfirmandmateriale,
der minder om et ungdomsmagasin med farvestrålende
tekstbokse og sjove fotos.
Det er store emner der slås
an, f.eks. Tro og tvivl, kærester, Gud og det onde og
døden. Det hele skal ikke gå
op i snak, så derfor deltager
konfirmanderne også i flere
sociale arrangementer.

Christianskirken, Baptistkirken, Bethania, Aarhus Bykirke, Citykirken Aarhus, Eben
Ezer, Eurolife Kirke, Frelsens
Hær, Gellerup Kirke, Helligåndskirken, Katolsk Vor Frue
kirke, Metodistkirken, Missionscenter Stjernen, Saralystkirken, Sct. Pauls kirke, Åbyhøj IMU, Aarhus KFS og Aarhus Valgmenighed.
Velkommen til et arrangement
der rækker lagt ud over det
normale!

Konfirmandundervisningen
lægger vægt på gode relationer, sunde oplevelser og
nutidig undervisning.
Konfirmationsdagen er søndag, den 5. april 2015 kl.
10.30.
Ønsker du flere informationer
- så kontakt Jesper Olsen tlf.
26 22 28 75 eller
jo@saralystkirken.dk

maj/juni. kirkebladet

Ferie og fokus

Stævnet afvikles igen i år
på Efterskolen Lindenborg, som ligger lige ud til
Roskilde Fjord, og danner
en smuk ramme om et
dejligt stævne, der afvikles
i uge 30, 20. – 26. juli.
Sommerens tema er: Sammen på vej. Temaet er hentet fra beretningen om de to
disciple, som var på vej til
byen Emmaus. Du kan læse

om den i Lukas kap. 24.
Der er tre hovedspor på
Stævnet, idet der som noget
nyt er tilføjet et Gospelspor.
Der er også spor for børn,
unge, 55+ mm. Du kan læse
mere i Sommerstævne brochuren, som ligger i kirken
eller gå ind på
www.sommerstaevnet.dk
hvor du også kan tilmelde
dig.
Der er
mulighed
for at
søge
økonomisk
støtte,
hvis man
har en

Ved gudstjenesten søndag line og Kare.
den 4. maj kl. 10.30 sættes Gudstjenesten vil indeholde
der fokus på Grønland.
billeder, videoer og mon ikke
der også kommer en grønI byen Illilussat (Jakobslandsk sang.
havn) støtter Saralystkirken
en kirke der yder en stor
Der bliver anledning til at
indsats for børn og unge i
give en gave til arbejdet.,
byen, holder gudstjeneste
Pengene går til en tiltrængt
og har andre tilbud i ugens renovering af bygningen fra
løb. Arbejdet blev starter af 1980.
Maria og Jens Sørensen.
De deltager begge i gudstje- Efter gudstjenesten er der
nesten sammen med en
”Kaffemik”
grønlandsk familie Berthekirkebladet . maj/juni

stram økonomi pga. overførselsindkomster som starthjælp, kontanthjælp el.lign.
Gå ind på sommerstævnets
hjemmeside, og rekvirer
ansøgningsskema og vejledning.
Det bliver et fantastisk stævne med tid til både fordybelse, fællesskab, leg, sport,
sang og hygge over kaffen
og maden.
Du kan også gå på café og
til koncert, eller lege med
børnene eller bare slappe af
og nyde en god bog.
Så skynd dig at tilmelde dig.
Dette Sommerstævne vil du
ikke gå glip af!

Stort tillykke til
Jørn Kiel Nielsen,
der fylder 75 år den 19. maj.
Karen Henneberg,
der fylder 50 år den 2. juni.
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Traditionen tro holder Saralystkirken en festlig Skt. Hans med spisning, leg, sang og musik
omkring bålet. Det er en aften, hvor alle er velkomne. En aften for alle!
For børn og børnefamilier vil der være mulighed for hygge, boldspil og lege,
bl.a. fodbold og volleyball.
Caféen byder på stort salatbord, en pølse og en kotelet, samt et glas vin eller en sodavand
for den rørende pris af 50 kr. Børn under 12 år halv pris!
Det er naturligvis også muligt at medbringe eget kød til grillen.
Når mørket så småt begynder at sænke sig over det danske land, tænder vi bålet og synger
Midsommervisen, samt nogle andre folkelige sange. Der vil blive lavet snobrødsdej, så børn
og barnlige sjæle kan få lov at udnytte gløderne til at lave sig et lækkert snobrød i sommeraftenen.
Der vil naturligvis også blive holdt en båltale.
Alle er hjertelig velkomne!

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Tilmelding til spisning, tlf. 61 67 28 00, kulturcafe@saralystkirken.dk
eller på tilmeldingslisten i Caféen.

