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Leder

De står nærmest i
kø. De kommer som
perler på en snor. Helligdagene i foråret. Pinsen er
blevet en ekstra fridag,
med god tid til at gøre
haven forårsklar. Historien er
nu noget ganske andet - og langt
mere eksplosiv.
Pinsen er den tredje af de store
kristne højtider og umiddelbart den,
der er vanskeligst at forstå. For
hvad betyder Helligånden og hvad
betyder det, at den kommer til verden? Så er et barn i en krybbe julenat, og en tom grav påskemorgen
måske nok lettere at forholde sig til.
Noget nyt og anderledes sættes i
gang i pinsen. En bevægelse og en
brand der vendte op og ned på alt.
Når pinseunderet skete, var det ikke
noget stille, forsigtigt møde.
Pinse er en erfarbar erfaring
At opleve pinse, er en erfarbar erfaring, noget der kan registreres og
erfares. De første kristne erfarede,
at de blev fyldt af Ånden, de blev
fyldt så de mærkede det.
Hvad var hemmeligheden bag disse
11 feje disciple? De var ulærde,
enkle mænd og alligevel vendte de
op og ned på deres samtid og denne tids verden, hvad var deres hemmelighed?
Hemmeligheden var ikke at Jesus
maj/juni. kirkebladet

forlod dem på Kr. Himmelfartsdag og sagde:
”Nu har I lært hvordan I
skal gøre dette. Jeg har
givet jer et eksempel.”
Pinse handler om at
Jesus kommer os nær og
fortsætter sit arbejde i sin
kirke, i sine disciple, så de
kunne være hans mund,
hans fødder, hans hænder. De tog imod. De fik
en erfaring.
Det havde været langt
nemmere for Romerriget,
hvis disse disciple fra
periferien kunne indordne
sig under kejserdyrkelsen.
De vendte op og ned på
denne verden med Jesu
kærlighed, med Jesus
nærhed, med Jesu kraft,
med alt det som Jesus er
og har, og folk blev forvandlet og sagde om
dem: Se hvor de elsker
hinanden.
Pinse gav disciplene en
ny erfaring af Jesus
Helligåndens første og
største opgave er at gøre
kirkebladet . maj/juni

Jesus stor. Det var det
der skete med disciplene
pinsedag. De erfarede
Jesus. De vidste, han var
stået op fra de døde, at
han var Herre og han gav
dem en stor frimodighed i
mødet med andre. Jesus
var ikke bare en historisk
skikkelse som døde. Han
var en levende realitet,
som boede i deres hjerter.
Han var i stand til at forvandle og gribe ind i mødet med andre menneskers livssituation.
Hvis jeg skal sige det lidt
firkantet, så har vi nok
brug for meget mindre
kristendom, og meget
mere Jesus. Meget mindre religion, og meget
mere Jesus. Meget mindre system, og meget
mere Jesus. Vi har brug
for en ny opblødning, en
ny rodbehandling, en ny
erfaring af Guds Helligånd. Et paradigmeskifte.

Gud må vi have del i,
ellers har vi ikke noget
særligt at komme med.
Jo, vi kan komme med de
rigtige meninger, rigtig
teologi, rigtig kundskab…
men det er jo egentlig
ikke kundskab nogen af
os har brug for. Vi har
brug for noget andet.
Noget mere.
Det første der skete med
disciplene på pinsedag
var, at de blev fyldt af
Jesus. De fik en erfaring
af Helligånden, men de
blev ikke optaget af at tale
om Helligånden. De begyndte at tale om Jesus.
Her fik de mod til at vedgå
sig grundlaget for deres
liv. De forvirrede og bange disciple fik pludselig et
helt nyt livsmod. At turde
møde livet, med de udfordringer man står over for
kræver mod. Livsmod!
Rigtig, rigtig god pinse!

Gud har så meget mere til
os, til denne by og til denne kirke. Denne kraft fra
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Interview

Anne Christiansen, 22
år, er inden for det sidste års tid blevet et velkendt ansigt i Saralystkirkens lovsangsgruppe. Til daglig er hun i
gang med pædagogstudiet på Diakonhøjskolen i Århus.

en stor passion for at arbejde
med mennesker, og finder en
glæde i det at kunne se mennesker udvikle sig. Jeg synes,
det er vigtigt at vide en masse
teori, som kan bruges på det
praktiske område. Jeg tænker
nu over mange ting, som jeg
ikke gjorde, før jeg begyndte
Hvordan har det været at
studiet, f.eks. hvorfor nogle
komme til Århus?
har det svært og kan have
-Det tog mig et stykke tid at
vænne mig til at bo her, da jeg svært ved at udvikle sig.
havde svært ved at
overskue de mange Anne ved endnu ikke helt,
hvor hun gerne vil arbejde,
valgmuligheder.
Men efter snart to år men hun tror, at det bliver med
enten socialt udsatte, handikan jeg mærke, at
cappede, psykisk syge eller
jeg er ved at finde
mig til rette, da jeg som diakon i en kirke. Lige nu
har hun meget lyst til at behar fundet en omskæftige sig med børn eller
gangskreds, en
kirke at komme i og unge, som har et socialt beet dejligt sted at bo, hov.
nemlig i nærheden
Hvorfor valgte du Diakonaf Trøjborg.
højskolen?
Hvorfor valgte du -Forskellen i forhold til den
pædagogstudiet? almindelige pædagoguddannelse er, at Diakonhøjskolen
-Jeg har altid haft
har nogle kristne værdier, som
-Jeg er født og opvokset i
Nordjylland på landet uden for
Åbybro, fortæller Anne. Jeg
boede her, indtil jeg som 20årig flyttede hjemmefra. Jeg
har to ældre søskende og en
mindre bror.

Det er spændende at studere og lære nyt, siger Anne Christiansen
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Anne drømmer om at starte et diakonalt arbejde

de lægger særligt vægt på. Ud
over de pædagogiske emner og
praktikken får vi undervisning i
bibelkundskab og kommer
igennem nogle relevante emner, også hvordan man i samfundet og som individer skal
fortolke Bibelen.
Anne har en frikirkelig baggrund fra Nordjylland. Der er
flere grunde til, at hun valgte at
komme i Saralystkirken:
-Jeg følte, at Gud sagde til mig,
at jeg skulle være aktiv i en
kirke, og jeg havde nogle kompetencer, som jeg gerne ville
udøve i en kirke. Jeg følte mig
rigtig godt modtaget i Saralystkirken og havde flere bekendtkirkebladet . maj/juni

skaber dér, så det var let for
mig at falde til.
Arbejdet omkring de unge og
lovsang er to af de områder,
Anne brænder for.
-Jeg kan rigtig godt lide at synge og føler, at jeg kan bruge
det i lovsangen, fortæller hun.
Jeg elsker at tilbede Gud igennem sang.

Hvad drømmer du om?
-Jeg ønsker egentlig bare at
tjene Gud, hvor end jeg kommer til at bo. Og jeg ønsker
selvfølgelig at arbejde med
mennesker og måske starte et
diakonalt arbejde op.

Hvad laver du i din fritid?
-Jeg har ikke så mange fritidsinteresser, men kan rigtig godt
lide at dyrke sport og spille på
enten guitar eller klaver. Den
sidste bog jeg læste, var ”Den
fortabte søn” af Henri J.M.
Nouwen.
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Sommer

Tilmeldingen er åbent for
årets Sommerstævne, som i
år afholdes på Efterskolen
Lindenborg.

muligt at bo på værelser,
men de fleste benytter
enten campingvogn eller
telt. Deltagerne bor i
”bygader”, så ingen skal
Skolens udstrakte arealer har føle sig helt alene, og der
tidligere tilhørt DGI, og daner en del fra Aarhus der
nede i mange år rammen om deltager.
rigtig store idrætsstævner, så
her er plads til flere tusinde.
Årets hovedtaler er Mike
Vi forventer at deltagerantallet Breen og Chris Simmons.
vil være omkring de 1500.
Gå ind på sommerstævLindenborg ligger lige ned til ne.dk for at læse mere og
Roskilde fjord, så naturmæs- tilmelde dig.
sigt bliver Sommerstævnet
også en oplevelse. Det er
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I dette forår sætter vi ved
flere gudstjenester fokus på
bønnen Fadervor. Lørdag,
den 1. juni kl. 9.00-13.00
arrangeres en særlig bededag i Saralystkirken.

element. Der vil være forskellige former for bøn, og den
skal ikke foregå på en
bestemt måde. Fokus er at
bede for byen og for aktuelle
emner.

Vi tror på, at der er en stor
velsignelse i at bede og lære
Gud bedre at kende. Derfor
arrangerer vi en bededag.

Bøn handler ikke om hvad vi
kan, men om hvad Gud kan.
Derfor vil vi i fællesskab bede
til ham.

Det overordnede fokuspunkt
er ”Guds riges komme” og
bøn for forskellige aktuelle
emner vil være det bærende

Velkommen til en formiddag
med fokus på bøn.

maj/juni. kirkebladet

Succes

På denne plads
sætter vi fokus
på en succeshistorie. Der er
mange succeser, og en af
dem er Ungkirken.
Tag 2 spsk.
spass, 3 spsk
løjer, 1 dl Jesus
og en ubegrænset stor mængde
hygge. Tilsæt
dertil et dusin
livsglade unge.
Bland det hele godt
sammen og gentag denne
opskrift hver torsdag.
Sådan cirka må en opskrift
på Ungkirke lyde. Vi er en
gruppe på ca. 10-15 unge,
som mødes hver torsdag i
kirken. Gruppen har eksisteret siden marts 2012, hvor vi
startede en lille håndfuld. Til
Ungkirke deler vi tro og liv,
lovsynger Jesus Kristus,
beder, snakker og har en
masse sjov. Vort ønske er at
pege hen på Jesus og tale
om, hvordan man kan leve
som discipel af ham i Aarhus i år 2013.

kirkebladet . maj/juni

En del af Ungkirken der var på lejr i april

I dette forår fokuserer vi på
hellighed i de aspekter, som
rører sig i vore liv og de
forhindringer vi kan opleve i
vores forsøg på at vokse i
hellighed. Desuden har vi
haft besøg af nogle af de
”voksne” fra Saralystkirken,
for at vi som unge, kan lære
af deres levede liv og få
nogle forbilleder.
Udover at vi mødes torsdag
aften, så mødes vi også den
sidste søndag i måneden
efter gudstjenesten, hvor vi
hygger os med god mad,
spil, bowling, biograftur eller
hvad vi lige finder på. Vores

ønske om at være et åbent
og inviterende ungdomsfælleskab, hvor alle kan komme
og være med, er meget
vigtigt for os.
Så, hvis du går ind i kirken
en torsdag aften og undrer
dig over larmen, så bare
rolig, det er blot de unge,
som hygger og har det sjovt
med Jesus i centrum!
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Input

I anledning af Pinsen har vi stillet 3 spørgsmål til 3 personer fra forskellige generationer i
kirken. Spørgsmålene lyder således: Hvad betyder Pinse for dig? Hvad betyder Helligånden for dig? Kan du nævne et konkret eksempel på din oplevelse af Helligånden? Og her
er svarerne:
Alexander Osland Lorenzen (16 år):
Pinsen har jo ændret vores liv - i hvert fald dét, der skete den dag. Hvad
skulle vi ha' gjort uden pinsen? Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg kan svare
på dét. Den giver mig lyst til bøn, Bibelen, og lovprisning.
Det giver mig ærefrygt. Hvad kan Gud så ikke gøre, hvis han gjorde dét?
Helligånden giver mig fred, og selvtillid. Jeg tænker ofte på, når jeg ser
på naturen, at det virkelig er MIN bedste ven der har skabt dette. Wow.
Generelt i lovsang kan han give os den fred. Helligånden elsker mig, og jeg er ikke i tvivl.
Mia Nørholm (40 år):
Jeg tænker på Pinsen som kirkens fødselsdag, Helligåndens komme til
de bange disciple. Den første dag i tjeneste for Jesus uden hans fysiske
tilstedeværelse. Udrustningen til tjeneste. Fordybelse og taknemmelighed over Guds tilstedeværelse i os.
For mig er Helligånden Guds varme inden i mig, når jeg fordyber mig i
bøn eller lovsang. Når jeg har ro til fordybelsen, for det kræver, at jeg
lægger alt væk. Jeg må ikke forstyrres af hverdagens bekymringer,
indkøbssedler eller memoer, men gå i mig selv og hengive mig til bønnen eller lovsangen. For netop i bønnen oplever jeg Helligånden, oplever en fred og en optankning, så
jeg kan komme videre i dagens gøremål.
Ingolf Lorenzen (60 år):
Personligt lever jeg med Ham hver dag og oplever ofte Helligåndens vejledning. Det kan
være en tanke. Det kan være noget, hvor man slet ikke tænker på, at det
er Ham, den tredje Person i Guddommen; men at man først bagefter
opdager, det var den Hellige Ånds hjælp.
Jeg kan kun opfordre os alle til at søge Ham og leve med Ham altid.
Han kan beruse os med glæde, Han kan åbenbare Ordet, opfordre os
til at bede. Lige pludselig tænker man på en person eller noget i menigheden, og først bagefter finder man ud af, det var i rette tid eller at
det var rigtigt at bede lige på dét tidspunkt. Rigtig god Pinse.
8
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Særligt

Lørdag, den 25. maj mellem kl. 9 og 13, vil igen en
trup af frivillige stå klar til
at rykke ud i den sydlige
bydel.

kirkens ”mandegruppe” står
bag, er at vise næstekærlighed i handling. Her håber
man på mange frivillige, der
vil give en hånd – også gerne folk, der ikke har relationer til kirken.

eller skriv til:
givenhaand@
saralystkirken.dk
eller henvend dig direkte til
styregruppen, der består af
Else Hagsteen, Poul Erik
Egelund, Peter Rødder og
Ole Henneberg

Kirkelejren afholdes også i
år på Lyngsbolejren ved
Fredericia. Et skønt område
der er beliggende ved skov
og bælt med udsigt til Lillebæltsbroen.

en større del af det hele.
Kirkelejren er for alle uanset tilknytning til kirken.

Målgruppen for projektet er
mennesker i området, som
står med nogle praktiske
Man kan
behov, de har svært ved at
kontakte
opfylde selv. Det kan være,
styregrupat haven er groet sammen
pen i ugerog trænger til en kærlig
ne 17, 18
hånd. Det kan være hjælp til
og 19 for
indkøb eller småreparationer
en aftale
i hjemmet. Hjælpen skal
om hjælp.
helst kunne udføres i løbet af Ring 23 35
de 4 timer, der er afsat til
90 99
formålet.
Tanken med
Else Hagsteen, Ole Henneberg og Peter Rødder er helt klar til at gi´r en ekstra hånd
projektet, som

Hvert år arrangerer Saralystkirken en kirkelejr for
alle der måtte have interesse i at være med!
Lejren afholdes i weekenden den 20.-22. september.

Det er en
weekend, hvor
du kan lære
flere at kende,
hænge ud
med andre, få
god undervisning og blive
Kirkelejren er masser af hyggelige oplevelser
kirkebladet maj/juni
.

Der bliver sunget, snakket
og spillet. Der bliver spist,
opført performance, lavet
sjov, gået ture og bagt
snobrød. Der bliver lyttet til
bibelundervisning og bedt
sammen... et højdepunkt og
en oplevelse for alle.
Mere information følger, men
book denne weekend, hvis
ikke du allerede har gjort
det.
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International

Bishop Jacob Marinen er
fra Indien, og besøger
Saralystkirken søndag,
den 26. maj.
Vibeke og Knud Aage Møller, der er læger og medarbejdere i Saralystkirken, har
mødt Bishop Jacob og hans
mange aktiviteter i Indien på
nærmeste hold, og fortæller
her om deres oplevelser.
-Jeg mødte Bishop Jacob
første gang i en dansk kirke,
hvor han fortalte om sit
arbejde. Han inviterede mig
til at komme til Indien for at
undervise. Det gjorde jeg
så. Og det jeg så, gik virkelig ind under huden på mig.
Når jeg ser nøden, og hvad
Jacob har udrettet fra en
spæd begyndelse, gør det
indtryk! Der er bl.a. skabt 28
børnehjem med 2800 børn.
Børnene er glade, får mad
tre gange om dagen, og kan
gå i den skole, der også er
en frugt af arbejdet. Der er
oprettet hjem for spedalske
og ældre. Han har grundlagt
en bibelskole, hvor der er
uddannet ca. 700 præster
og missionærer. Det er så
overvældende at se, hvad
der sker, som følge af det
kald Gud har givet til én
mand! siger Vibeke.
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- Jacob er
vokset op i
en hindufamilie og blev
syg af leukæmi som 8
-årig, fortæller Knud
Aage. I en
drøm så han
en mand
komme og
sige: ”Du
skal hedde
Jacob”! Så
vågnede
drengen op
og var helbredt! Familien
Bishop Jacob gæster Saralystkirken
kendte
intet til
den
kristne tro og gik hen til
sociale element går hånd i
nogle missionærer for at
hånd med forkyndelsen.
finde ud af, hvad der var
sket. Hele familien blev
- Det er en stor oplevelse at
kristne.
se Guds hånd i alt det, der
sker. Som læge kan jeg
Bishop Jacob er præst, men sige, at Jacob også har på
også uddannet inden for
hjerte at bygge et hospital
administration. Ud over de
for 50 patienter til en pris af
nævnte projekter, er der
blot 5 millioner kroner. Når
oprettet brønde, der skaffer
Jacob kommer forbi Saralyrent vand. Der er grundlagt
stkirken, er det på en runden sygeplejeskole, og flere
rejse, der skal oplyse om
andre projekter er på tegnearbejdet, siger Knud Aage.
brættet. Typisk for Jacobs
arbejde er, at det stærke
maj/juni. kirkebladet

Koncert

Gospelkoret KOINONIA
afslutter sæsonen med at
slå dørene op for et brag
af en Sommerkoncert. Det
sker onsdag, den 12. juni
kl. 19.30.
Koncerten er en del af afslutningen på en forrygende
sæson.

- Ved Sommerkoncerten vil
repertoiret spænde vidt, og
der vil være noget for enhver
smag. Der vil være svedige
gospelsange, swingende
uptempo numre, nye gospelnumre og smukke ballader,
siger korleder Maj-Lis Hoffer
Henriksen. Hun fungerer
også som leder af Musikskolen i Saralystkirken.

KOINONIA består af knap
50 sangere og musikere.
Kendetegnet for koret er
bl.a. sangglæde og entusiasme, godt humør og fællesskab. Dette plejer at smitte
af på tilhørerne.
Entré 50 kr. og 25 kr. for
børn under 13 år.

Gospelkoret KOINONIA er klar til et brag af en sæsonafslutning

Torsdag den 6. juni kl.
19.30 slås dørene op
for en koncert med FSharp.
En koncert med det århusianske pige a cappella
koret, F-Sharp, er en
koncert på højt niveau!
F-Sharp er et kor, der
elsker at synge og dele
den musikalske glæde
med andre, og repertoiret
består af forskellige rytmiske satser og spænder
kirkebladet . maj/juni

fra danske viser til nyere
udenlandske sange. Fælles er dog, alle arrangementer er udført med stor
entusiasme.
Maj-Lis Hoffer Henriksen
der leder Musikskolen i
Saralystkirken er dirigent i
koret. Der er gratis entre!
Inden koncerten byder
KulturCaféen på middag
for kun 25 kr. for voksne
og 15 kr. for bøn. Bordbestilling på tlf 61 67 28 00

Stort tillykke til
Nancy Søgård, der fylder 80
år tirsdag den 7. maj.
Jørgen Møller, der tirsdag
den 25. juni fylder 60 år.
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Traditionen tro holder Saralystkirken en festlig Skt. Hans aften med leg, spisning, 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, allerede fra kl. 16.
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.
Den står overlæge Knud Aage Møller, der er formand for Saralystkirken, for.

One Way Tryk a/s - Etryk.dk
One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Vi forventer igen i år, at Skt. Hans aften bliver godt besøgt i kirken. Alle er hjertelig velkomne!
Tilmelding til spisning, tlf. 61 67 28 00, kulturcafe@saralystkirken.dk
eller på tilmeldingslisten i Caféen.

