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Leder

De fleste sætter pris på
en ekstra fridag. I løbet af
foråret kommer disse
ekstra fridage næsten i en
lind strøm, og arme den
person der ville forsøge at
ændre på dette. Flere af
disse fridage skyldes begivenheder, som har vendt op og
ned på verden, og langt de
fleste har sit udspring i kristendommen.
Kirkens tre store højtider har hver
sit fokus. I julen fejrer vi, at Gud
blev menneskelig. Påsken har
Sønnens død og opstandelse i
centrum, og pinsen er festen for
de spor, de to andre højtider har
sat, og at Helligånden kom til
jorden.
Den første Pinse startede en
bevægelse, der stadig er i gang.
En revolution. En brand. Pinse er
langt mere end ”kirkens fødselsdag”, en bevægelse der starter i
Jerusalem og går over hele verden, som også har mødt os.
Det er tragisk når vi mister de
kristne højtider, og dybt tragisk
når vi mister pinse. Når pinseunderet skete, var det ikke noget
stille forsigtigt møde.
Dette at opleve pinse, er en erfarbar erfaring, noget som kan erfares. Dér og da erfarede de, at de
blev fyldt af Ånden, de blev fyldt,
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så de mærkede det, de
blev fyldt, så det gav resultater.
Uden denne Ånd, uden
Pinseånden bliver hele
kirkeapparatet til et trist,
indtørret og uinspirerende
foretagende.
Denne kraft, denne ånds
udrustning fra Gud, den
må blive os til del, ellers
har vi ikke noget at komme med. Jo, vi kan komme med de rigtige meninger, rigtig teologi, rigtig
kundskab… men det er jo
ikke kundskab, vi har brug
for. Vi har brug for det
spirituelle. Vi kan komme
med oplæg, indslag og
gimmick, men det hjælper
hverken kirken eller andre
til at blive frie, til at blive
frelste eller helbredt eller
til at blive udrustet. Vi
ønsker jo nok, at Gud
kommer, at Gud møder
os, fylder os, så det bliver
en erfarbar erfaring. Denne erfaring af Guds ånd
oplevedes forskelligt, men
denne erfarbare erfaring
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kan positivt mærkes og
gør noget positivt med os
og hele kirkeapparatet.
Midt i vores hjælpeløshed,
mit i vores lunkenhed,
midt i vores halvhed, så er
der en ny kraft, en ny
energi og en dyb overbevisning om, at midt i det liv
vi lever, dér virker Jesus
med sine opstandelseskræfter.
Jeg er overbevidst om, at
vi har brug for dette måske mere end nogen
sinde. Pinse handler om,
at Jesus kommer os nær
og fortsætter sit arbejde i
sin kirke, i sine disciple,
så de kan være hans
mund, hans fødder, hans
hænder. Dette var hemmeligheden. De tog imod.
De fik en erfaring.
Hvis jeg skal sige det lidt
firkantet: Jeg tror, vi har
brug for mindre kristendom og mere Jesus. Vi
har brug, for meget mindre religion og meget
mere Jesus. Vi har brug

for meget mindre system
og meget mere Jesus
Åndelighed i en kristen
sammenhæng er ikke at
fornægte det kropslige
eller at udvikle sit åndelige
potentiale. Kristen spiritualitet eller åndelighed er at
lade Gud få al plads og
lade Ham puste nyt liv i sit
menneskebarn, hver dag.
Er vi ikke en kirke, der
rummer og værdsætter
den kristne tros erfaringsdimension, ender vi med
en reduceret åndserfaring.
Kirken bliver fjern. Sproget bliver teoretisk. Indholdet bliver ydre former.
Spontanitet bliver et fremmedord. Følelser forvises
af intellektualisme og af
en kultur, hvor pænhed og
beherskethed kommer i
første række. Pinsen
modvirker kedsomheden i
kirken.
Velkommen Pinse!
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Livsinterview

Jeg møder Henriette i kirken en

torsdag inden fællesspisningen, hvor hun er blevet ”fast
inventar” sammen med sin
trofaste følgesvend, hunden
Bubber. Som altid har Henriette et glimt i øjet og en frisk
bemærkning på læben. Henriette Frandsen, 50 år, fremtræder i dag som et positivt
og engageret menneske.
Utroligt, når man først har
fået kendskab til hendes
barske livshistorie.

for det. Henriette tilbragte sit
første år på et spædbørnehjem
i Fredensborg, hvorefter hun
kom på børnehjem ”ovre i
Jylland”.

te, hun ville dø af, inden hun
fyldte 30 år.

Hvordan tackler du din sygdom?
- Jeg lægger hver eneste dag
- Der blev stillet en masse
tingene over til Jesus, og når
krav, det var kæft, trit og retjeg har meget ondt og er ked
ning, fortæller Henriette. Ene- af det, hjælper han mig med at
ste lyspunkt var en assistent, bære mine smerter. Da jeg fik
som i bogstaveligste forstand stillet diagnosen, kom jeg jo til
gik ned på knæ og legede med at tænke på en lidt anden måos og læste historier for os.
de, end teenagere normalt gør.
Men kort efter mødte jeg helDa Henriette blev 12 år, kom
digvis nogle kærlige kristne og
Hvad er vigtigt i dit liv?
hun i pleje hos forstanderingav mit liv til Jesus.
- At tro på Jesus og komme i
den, som gik på pension. Henet kristent fællesskab, hvor der riette oplevede de følgende 5 Hvordan er du blevet så posier nogen, som kan løfte én op, år som en tid, hvor hun fik
tivt et menneske, som du virog som man også kan stå
følelsen af ikke at du til noget, ker til at være i dag?
sammen med, når de har brug ikke at kunne noget, ikke at
- Det har været en lang proces
være elsket! Ud og det er faktisk først inden for
over at slås
de sidste 4-5 år, der er kommed disse følel- met et gennembrud. Jeg følte
ser fik Henriette et dilemma mellem ”hvide
som 18-årig
løgne” og det at være en posiyderligere en
tiv og glad kristen. Men det var
byrde at bære godt at finde ud af, at man som
på: hun fik stil- kristen kan være ærlig omkring
let diagnose på problemer og sygdom og samen sygdom,
tidig holde fast ved håbet,
som
troen og glæden ved livet.
lægerne
fortalSom om Henriette ikke havde
Henriette Frandsen er i dag glad for livet
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nok at slås med, mistede hun
for 1½ år siden sin søn, Magnus, som kun blev 15 år. Han
led af samme sygdom som sin
mor, men var hårdere angrebet.
Selvom Magnus boede hos sin
far, var han og Henriette nært
knyttede til hinanden. De sidste
ord, Henriette sagde til Magnus, var: Husk, mor elsker dig,
og Jesus passer på dig – altid!
- Det sagde jeg, hver gang han
skulle hjem til sin far. Selvfølgelig savner jeg ham, men jeg
ved, han er dér, hvor det er
bedst!
En anden proces, Henriette har
været igennem, har handlet om
at kunne tilgive. Først da hun
var omkring de 40, begyndte
hun at kunne snakke om, hvad
hun havde været udsat for på
børnehjemmet: misbrug af både den ene og den anden
slags. Hun har skældt ud og
fået afløb for sin vrede, men er
også med Guds hjælp blevet i
stand til at tilgive.
- Det er vigtigt at huske på, det
er i orden at være vred på Gud.
Skæld ud på ham, når livet er
svært. Han forstår udmærket
din vrede og frustration; men
husk også at takke ham, når
livet er skønt. Mange glemmer
at takke Gud. Også for de
”små” ting som at kunne høre,
tale, være bevidst om sine omgivelser og i det hele taget at
nyde livet her og nu!

Henriette Frandsen og hunden Bubber er trofaste følges venner

positivt for andre; f.eks. for folk,
der står i en sorg eller har et
andet problem.
- Nu tør jeg række ud og sige:
Det er hårdt lige nu, men der er
stadig et håb. Når man rækker
ud til andre, glemmer man de
ting, man selv døjer med!

Henriette har altid sin hund,
Bubber, ved sin side. Han er
hendes ”forlængede arm”, som
samler ting op, hjælper med afHenriette har fokus på at vende og påklædning og fungerer som
sine egne oplevelser til noget
både hendes hænder og ører. I
kirkebladet . maj/juni 2011

ugens løb dukker det ”uadskillige” par bl.a. op på Lokalcenteret i Holme, hvor Henriette har
en god kontakt med folk. I kirken ses hun i gospelkoret samt
til fællesspisning og gudstjenester.
Man lades ikke uberørt efter en
samtale med Henriette om
hendes livshistorie. Og man
kan ikke lade være med at
tænke:
Den kvinde er et mirakel i sig
selv!
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Ny ansættelse

Saralystkirken ønsker at
styrke et i forvejen godt
musikalsk miljø og ansætter derfor Maj-Lis Hoffer Henriksen som musikmedarbejder.
Hendes primære opgave er
at starte en musikskole
samt at stå for den primære
undervisning. Musikskolen
er et åbent tilbud til alle.
Maj-Lis Henriksen er 28 år
og uddannet cand. mag.
med hovedfag i musik og
sidefag i religion. Hun har
stor erfaring med rytmisk
sammenspil gennem hendes uddannelse og gospel-

erfaring. Under studierne i
København startede hun et
gospelkor og ledte det i
seks år, indtil hun og manden, Esben, i sommers
flyttede til Aarhus. Hun har
erfaring både med individuel sang, kor samt musikalsk
ledelse. Maj-Lis er musiker
og sanger og er engageret
som underviser i flere sammenhænge bl.a. som gæsteinstruktør for andre kor
rundt omkring i Danmark.
Hun har en passion for
sangen og musikken og
drømmer om at give noget
af dette videre til andre.
- Jeg elsker
simpelthen
at arbejde
med mennesker. Det
er så fyldt
med impulsivitet og
uforudsigelighed og
det er meget givende
at være en
del af.
Gennem mit
tidligere
arbejde har
jeg i høj

grad lært, hvor vigtigt det
er, at møder mennesker på
deres præmisser frem for
på ens egne. Det synes jeg,
er enormt spændende, idet
det både udfordrer mig som
menneske og som underviser, siger Maj-Lis.
Udover undervisningen i
Saralystkirkens Musikskole,
vil du kunne møde Maj-Lis i
flere forskellige sammenhænge i kirken. Hun bliver
ligeledes en del af den
rytmiske gruppe, der leder
sangen og musikken ved
gudstjenesterne om søndagen.
Det er en stor glæde at
kunne starte en Musikskole
og tilbyde denne undervisning for alle, der er interesseret.
Maj-Lis bor i Skejby. I hendes fritid dyrker hun fitness
og nyder en rask løbetur et
par gang i ugen, og når der
er tid til det, elsker hun
kreative sysler og madlavning.
Søndag den 1. maj bydes
Maj-Lis Hoffer Henriksen
velkommen som medarbejder i Saralystkirken.

Maj-Lis Hoffer Henriksen er ny medarbejder
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Musikskole

Nu kommer der et fantastisk tiltag indenfor den
musikalske verden i Saralystkirken. Vi opretter nemlig en musikskole her i
Aarhus Syd. Her er der i
første omgang mulighed
for soloundervisning i
sang og klaver, børnegospelkor og sammenspilsundervisning.

at blive meldt til. Vi skal så
vidt muligt have nogle på
alle instrumenter, men vi vil
også gerne have et par sangere. Sammenspilsholdet
kommer til at spille alle mulige forskellige slags numre –
deltagerne er velkomne til at
komme med forslag. Holdet
øver hver anden mandag
eftermiddag.

Børnegospel
I august starter vi et børnegospelkor for børn mellem
6-13 år. Så er du i denne
aldersgruppe og synes det
kunne være sjovt at være
med, kan du godt begynde
at glæde dig. VI skal synge
en masse fede gospelsange,
danse, have det rigtig sjovt
og selvfølgelig også lære
noget. Vi starter hver gang
med saftevand og kage og
synger derefter sammen. Vi
mødes hver torsdag kl.
16.00-17.30

Solosang/soloklaver
Synger du tit i badet og
mens du støvsuger? Synger
du i kor eller i band?
Uanset om du er nybegynder eller rutineret sanger,
kan man altid føle, man lige
har brug for lidt
mere undervisning.

Sammenspilshold
I efteråret 2011 starter vi
også et sammenspilshold.
Det er muligt at deltage, hvis
du er 10 år eller derover. På
samspilsholdet er der plads
til 9 deltagere, så skynd dig
kirkebladet . maj/juni 2011

købe enkelte timer, hvis man
er usikker på, hvor meget tid
der kan afsættes. Soloundervisningen ligger mandag
og torsdag fra kl. 14.0016.00 samt hver anden torsdag til kl. 17.30.
Du kan se flere oplysninger
samt en prisoversigt på kirkens hjemmeside,
www,saralystkirken.dk
Velkommen i Saralystkirkens
Musikskole!

Vil du gerne lære at
spille klaver, eller vil
du gerne blive bedre, så er dette stedet
for dig!!
Der vil både være
mulighed for at gå
25 min. eller 50 min.
hver uge eller hver
anden uge. Dette
aftales ved tilmelding. Derudover vil
det være muligt at
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Rådgivning

Du undrer dig måske over
overskriften og tænker: Er
kirken begyndt at arrangere traveture eller rejser,
siden der står rygsæk. Nej
det er ikke tilfældet.
Vi går alle rundt med en
"rygsæk" der er mere eller
mindre fyldt. Fyldt op alle de
forskellige oplevelser, gode
som og mindre gode, vi har
med fra vores barndom,
ungdomsliv og som ikke
mindst som voksen.
Denne rygsæk kan give en
del problemer, alt efter hvor
fyldt den er. Mange ting kan

gemme sig i rummene og
hjørnerne.
Der er stor forskel på rygsækkes indretning. Nogle
rygsække har mange rum,
andre kun et eller to, så det
kan være svært at holde
orden i sin rygsæk. Alting
kan ligge hulter til bulter.
Søren Kierkegaard sagde:
"Livet forstås baglæns men
leves forlæns".
Det betyder kort sagt at vi
formes af vores oplevelser
og vores fortid har betydning
for den nutid vi lever i.
Saralystkirken vil
gerne være behjælpelig med at få ryddet
op i denne rygsæk.

Medio august starte
et kursusforløb som
afsluttes i december.
Et kursus for alle, der
kunne være interesseret i rådgivning,
sjælesorg og terapi.
Kurset vil omhandle
både teori og basale
teknikker i rådgivning,
sjælesorg og terapi.
Kurset et åben for
alle!
Vibeke Møller er klar til at lytte til mennesker
8

Kirken vil gerne opgradere
rådgivningen, og vil efter
kurset sammensætte et
rådgivningsteam. Det er ikke
noget nogle krav for at deltage i kurset, og ej hellere et
krav om at man stiller sig til
rådgivhed som rådgiver.
Teamet sammensættes
efterfølgende at kirkens
omsorgsudvalg.
Vi drømmer om at række ud
til alle mennesker. Tilbuddet
om rådgivning, sjælesorg og
terapi kan allerede benyttes i
dag og er for alle—uanset
baggrund. Det er ganske
gratis og rådgivererne jar
naturligvis tavshedspligt.
Vibeke Møller har arbejdet
som rådgiver, sjælesørger
og terapeut i 22 år og vil
gerne stille mig til rådighed
for mennesker, der har brug
for ovennævnte.
Vibeke kan kontaktes på tlf.
29 89 14 31.
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Nyt tiltag

Hvad betyder det at være
en levende kirke? Det betyder kort sagt at finde
god energi, søge Gud og
sprede glæde til alle, der
måtte ønske det.
Zumba er en motionsform
alle kan være sammen om
samt glædes og grine over.
Her finder vi livsglæden
gennem en latinamerikansk
blanding af danse- og styrkeøvelser. Musikken er livsbekræftende og energisk.
Ingen tvivl om at du kommer
hjem med fornyet energi og
et smil på læben.
Her i Saralystkirken tilbyder
vi nu Zumba på differentierede hold. Der bliver hold for
dig, der aldrig har troet du
kunne bevæge dine hofter,
for dig der ved, hvad det
handler om, til dig der skal
skånes og et hold hvor mor/
far og barn kan komme i
form sammen.

Kl. 12 Zumba
Senior
Kl. 13 Zumba
Light
Onsdag:
Kl. 17 Zumba
Basis
Kl. 18 Zumba
Hver 2. mdr.
vil Saralystkirken danne
ramme om fællesskabet i
Zumba Club. Det bliver en
lørdag, der vil blive sat i
Zumbaens navn. Let´s Zumba! Her kan vi mødes fra alle
hold og dele glæden ved nye
bekendtskaber og nye trin.
Vi serverer frugt og andre
sunde sager, du medbringer
dit åbne sind og måske en
god ven. Herudover er der
altid en hemmelig overraskelse.

Hold oversigt:
Mandag:
Kl. 17 Zumba Basis
Kl. 18 Zumba

Let´s Zumba!
Vi skyder det hele i gang,
Lørdag d. 7. maj fra kl. 10 14, hvor du kan prøve de
forskellige stilarter. Og samme dag booke dig ind på alle
hold, så du er sikret en
plads. Pris pr. time 30.-

Tirsdag:
Kl. 11 Zumba Fit (Mor/far/

Holdene bliver instrueret af
Susanne Strunge, som har

barn)
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arbejdet med alle former for
aerobic. Susanne har haft
rytmen og dansen under
huden siden hun var 3 år.
Sidste år blev hun uddannet
Zumba-instruktør i Frankrig
og underviser i dag flere
steder og til forskellige
events.
Prisen er 400 kr. for 10 gange eller 55 kr. pr. gang. Holdene starter ved min. 10
deltagere. Se flere informationer på hjemmesiden.

Susanne Strunge, Zumbainstruktør
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Relationer

Saralystkirken er en ung
kirke, men har alligevel
nogle faste traditioner.
En af dem er sankthansaften som fejres torsdag
den 23. juni kl. 18.00
En midsommerenaften -

Det er et pragtfuldt sted,
Saralystkirken har valgt til
at holde menighedslejr i
juni, nemlig Lyngsbolejren
tæt ved Fredericia. Beliggende ved skov og bælt er
der udsigt op til Lillebæltsbroen. Der er gode mulighed for leg og udfoldelse i
det fri, så vi håber selvfølgelig på godt vejr.
”Fællesskab” vil være lejrens tema, men i praksis
skal deltagerne nok blive
rystet rigtigt godt sammen,
hvad enten det er i fælles
10

som det sig hør og bør med et kæmpestort sankthansbål, båltale og sang.
Man kan selv medbringe
kød og drikkevarer, eller
man kan købe pølser, drikkevarer samt nyde noget fra
den store salatbuffett. Alt til en yderst
rimelig pris, så man
behøver ikke selv
at medbringe noget
ud over det gode
humør og eventuelt
en varm trøje.

lege, samvær i spisesalen,
ture i området, eller hvad
der nu bliver tale om. Der
bliver med garanti også
plads til sang og musik,
temaarbejde og meget mere. Med på lejren er ud over
John Lorenzen, kirkens
præst, også ungdomspræsten, Jesper, som nok skal
sørge godt for teenagerne. Og selvfølgelig vil der være
børnekirke!
Kirkelejren er i weekenden efter pinse,

Hvis vejret tillader det, vil
der være rig lejlighed til at
prøve flere udendørs aktiviteter, bl.a. er der muligheder
for at afprøve det nye tilbud i
kirken, Zumba! Legeredskaber samt boldspilbaner står
til rådighed, så alt er lagt til
rette for en rigtig familiehyggeaften.
Velkommen og tag gerne
familie og naboer med!

fredag den 17. juni til søndag den 19. juni.
Prisen er aldersbestemt:
2-6 år 50 kr., 7-12 år 80 kr.,
13-18 år 110 kr., studerende/pensionister 160 kr.
øvrige 270 kr.
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Sommer

Snart er det igen Sommerkonference. Noget mange
ser hen til som et af årets
højdepunkter. I år finder
den sted i uge 30, fra den
23. til d. 29. juli på Kolding
Internationale Højskole.
Der vil være en bred vifte af
tilbud spændende fra gode

Saralystkirken er åben for
alle – og ikke mindst for
dem, der gerne vil ”tjekke
det med Gud”.
Nogle af dem, der har kommet i kirken et
stykke tid, vælger
at blive medlemmer.
Alle, der tror på
Gud og kan gå
ind for kirkens stil
og vision, kan
vælge at blive
medlemmer. De

gedigne prædikener over
undervisning og foredrag til
musikalske aktiviteter, sport
og leg. Der er både tilbud til
børn og unge, til dem, der
står midt i livet, og til dem,
der er lidt op i årene.
Indkvarteringsmulighederne
er mange. De fleste kommer
med et telt eller en campingvogn, men der er
også mulighed for at
bo på højskolen,
hvor man ligeledes
kan spise. Men de
fleste vil nok foretrække at spise sam-

men på campingpladsen,
hvor hver kirke vil få tildelt et
område svarende til det
antal deltagere, der kommer
fra samme menighed.

sidste nye medlemmer præsenteres her.

introkursus. Her kan du
stille alle dine spørgsmål om
kirken og forhåbentligt få
svar. De sidste nye medlemmer præsenteres her.

Vil du vide mere om
Saralystkirken, er du velkommen til at deltage i et

Henriette Frandsen
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Konferencens emne bliver
”tro, håb, kærlighed”, tre af
de bærende søjler i kristendommen. Sommerkonferencen er samtidigt det sted,
hvor man vælger Missionsforbundets ledelse i Danmark og lægger linjerne for
det kommende års fælles
arbejde.

Johanne Boetoft Hansen
og Johannes Korsholm Poulsen

Birgit Liv Hansen
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Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
- et sted med mange muligheder

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Udpluk fra gudstjenesten: Live fra Saralystkirken samt koncerten med Bjørn Eidsvåg og band

