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Ole Bering,  86 27 90 25
Henriette Frandsen,  50 75 65 71
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Leder

Vi lever i en verden af
jordskælv. De er der,
under vores fødder
og de er her som reelle,
fysiske, seismiske ændringer. De afføder ikke
store kløfter i vejen, men
viser sig som kulturelle, sociale, politiske og religiøse jordskælv der rumler omkring os
hver eneste dag.
Gennem de sidste 60-70 år har der
været mange af denne type jordskælv. Under et jordskæv eller efter
kraftige rystelser, løber vi ikke
straks tilbage i de høje bygninger,
og det opleves der som en smule
mistænksomt, når noget vi troede
var sikkert, pludselig enten styrter
eller er rystet i grundsoklen.
Det er ikke noget at sige til, at vi kan
blive en smule betænksomme og
ekstra forsigtige, når vi overvejer,
om vi igen skal indgå i institutioner
som ægteskab, økonomi, politik
eller kirken. I tider med katastrofer,
vil ofrene være bange for at gå tilbage og ind i bygningerne og institutioner der er faldet sammen, og måske
endda har ramt og skadet dem. Folk
er naturligvis desorienteret. Bange.
Usikker på, hvad der næste gang
ramler sammen som et korthus, og
hvordan man lever videre.
Måske har du det sådan med kirken
og tænker: Hvad skal vi med sådan
en institution? Jo, det forstår jeg på
marts/april kirkebladet

mange måder! Kirken er
dog ikke en bygning, den
er ikke en institution, den
er ikke er organisation,
den er ikke en klub. Den
er langt mere som en
familie. Kirken er ikke et
sted vi går til. Kirken er
en familie du er en del af!
Kirken skal være meget
mere end ord. Kirken skal
genkendes på: godhed,
anerkendelse og generøsitet… Så, slip bare godheden løs!
Små ting gjort i kærlighed
forandrer verden - det
ved vi fra vores liv. Det er
de små ting der har betydning. Bagateller skaber fred eller ufred. Det
er de små ting der vælter
læsset.
Ham der er kirkens fundament, Jesus, var behovsfokuseret. Han var
optaget af menneskers
behov. Det står ingen
steder i Bibelen, at Han
kirkebladet . marts/april

havde for travlt, eller at
Han gik så målrettet mod
sit mål, at Han overså
mennesker på vejen. Det
kræver ikke altid en masse ekstra, at vise lidt
godhed. Når du er på
arbejde og alligevel skal
hente kaffe, så tag to
kopper med. Når du har
lyst til ét æble, så tag ét
ekstra med. Når du alligevel går, så spørg om
du skal tage noget med.
Her kan alle jo være
med. Folk synes ikke
kirken er spændende
fordi der en var god prædiken, men fordi de mødte den enkle godhed.
Jo mere tid du giver til
noget, des tydeligere
viser du hvor vigtig og
værdifuldt det er for dig.
Hvis du vil kende et menneskes prioriteringer, så
se hvordan tiden bruges.
Tid er den mest kostbare
gave, fordi vi kun har en
vis mængde til rådighed.

Vi kan tjene flere penge,
men vi kan ikke skabe
mere tid. Når du giver din
tid til et andet menneske,
giver du vedkommende
en del af dit liv, som du
aldrig får tilbage. Derfor
er den største gave du
kan give nogen, din tid.
Hver gang du giver din
tid, giver du et offer, og
offer er essensen af kærlighed.
Vi er en kirke der består
af meget mere end ord
udtalt i en kirkelig sammenhæng. Vi er et voksende fællesskab i Aarhus Syd, der består af
ægte, dampende, dirrende levende mennesker.
Måske er du en af dem
der er blevet ramt af et
jordskælv, og er forsigtig i
forhold til kirken. Det er
sikkert fornuftigt nok,
men vi håber nu alligevel
du vil tjekke Saralystkirken ud.
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Koncert

Norges altomfavnende musiker, sangskriver og præst,
Bjørn Eidsvåg, har en karriere som de færreste. Han
har solgt langt over 1 million albums i hjemlandet.
Fredag, den 11. april kl.
20.00 giver han igen koncert i Saralystkirken.

visesanger.

I Norge er Bjørn Eidsvåg
folkeeje - en krydsning mellem Kim Larsen og Grundtvig.
Han har siden starten i 1971
indspillet 21 plader og produceret folkekære hits, som
bruges overalt. Han har en
særlig evne til at ramme alle
Han er på turne i Danmark og generationer.
giver sammen med sine frem- Vi danskere har for længst
ragende musikere koncert i
taget nordmanden, med den
Aarhus. Han er en usædvan- store livsvisdom og fortællelig, men ikke desto mindre
glæde, til os.
succesrig kombination af

med tyngde i både teksten og
i musikken.
Eidsvåg har tidligere haft en
koncert i Saralystkirken. Det
blev en flot oplevelse og koncerten var udsolgt.

Billetinfo:
Billetprisen er 165 kr. + gebyr
Der kan købes billetter via
www.billetnet.dk
eller i Saralystkirken.
Ønsker du at købe billet
i Saralystkirken kan
du gøre således:
Skriv hvor mange du ønsker,
oplys navn og adresse
og send til:
billet@saralystkirken.dk
overfør efterfølgende beløbet
til konto: 0891 - 200 59 26
Vi sender herefter billetter til
dig. Gebyr 10 kr. pr. billet.

præst, musiker, forfatter og
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Oplev en komplet kunstner

Du kan altid kontakte os for
nærmere information
på info@saralystkirken.dk
eller tlf. 66 140 140
marts/april. kirkebladet

Foredrag

De første 35 år af sit liv
var hun Jehovas Vidne.
Hun fejrede ikke hverken
jul eller fødselsdage, men
en dag blev det for meget,
og Jette Seidenschnur
.
sagde stop og forlod Jehovas Vidner sammen
med sine to børn. Hør
hendes spændende fortælling torsdag, den 24.
april kl. 19.30.
Tre ugentlige møder i rigssalen, familiestudie af Bibelen to gange om ugen, og
ud at stemme dørklokker for
at forkynde budskabet om
Jehova ved hver en given
anledning. Sådan så Jette
Seidenschnurs barndom og
opvækst ud, men hun tænkte ikke nærmere over, at
hun var anderledes end de
fleste danskere, da både
familien og omgangskredsen også var Jehovas Vidner.
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 udstødt af Jehovas
Vidner. Denne aften fortælkirkebladet . marts/april

Jette Seidenschnur brød med Jehovas Vidner.
Det kostede, men hun fandt friheden.

ler 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.
Hun vidste fra begyndelsen,
at det ville koste mange
relationer og vurderede
længe, om hun turde følge
drømmen ud i frihed. Hun
fulgte drømmen og kom ud.
Deltagerne kan lytte til en
meget 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 var gennem flere år en
del af byrådet i Billund Kommune.
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
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Livsinterview
Interview

Når man har set Maj-Lis
Henriksen stå og dirigere sit
gospelkor, kan man ikke
undgå at blive smittet af
hendes glæde over musikken, som hun lever sig ind i
med hver en fiber af kroppen. Maj-Lis er 31 år og
cand. Mag. med hovedfag i
Musikvidenskab og sidefag i
Religionsvidenskab. Hun
bor i Skejby sammen med
sin mand Esben, der er efterskolelærer. Maj-Lis er
leder af Saralystkirkens Musikskole.
Hun voksede op i landsbyen
Vestbjerg 10 km nord for Ålborg sammen med en 4 år
ældre bror.

-Mine forældre gav os en god
og beskyttet tilværelse, fortæller Maj-Lis. De har altid bakket
mig op i de ting, jeg har kastet
mig ud i. De er typiske nordjyder, som ikke bruger så store
ord. Hvis man får et: ”Det var
ikk´ så ring´ endda, så er det
rigtig godt,” smiler hun.
Maj-Lis har fået musikken ind
både gennem generne og
miljøet. Hendes morfar var
leder af Sæby-garden, og
hendes far er organist i kirken.
Allerede som teenager spillede hun til sin fars menighedskor. Men efter at have afsluttet
gymnasiet var det tid til at
prøve noget nyt. Valget faldt
på København, nærmere be-

tegnet som ung pige i huset
hos ingen ringere end Søs
Egelind.
-Jeg boede hos familien i næsten to år. Søs Egelind er et
meget sødt menneske, som
jeg stadig har kontakt med.
Det sidste år begyndte jeg at
læse på Københavns Universitet.
Hvorfor valgte du religion
som sidefag?
-Når jeg selv går op i min egen
tro, føler jeg, at jeg er nødt til
at vide noget om de andre, for
ellers har jeg ikke ret til at
sige, hvad jeg ikke bryder mig
om ved dem. Derfor læste jeg
religion, og det var meget
spændende!
Maj-Lis kunne have søgt ud
som gymnasielærer, men
fandt ud af, at hun ville bruge sine kompetencer i en lidt
anden retning:
-Jeg syntes, at jeg havde
brug for at tage den humanistiske tilgang. Mit indtryk er,
at man i gymnasiet har en
masse regler og retningslinjer for, hvad og hvor meget,
man skal nå. Derved ser
man måske ikke ”det hele
menneske”. Jeg er selv
meget procesorienteret og

Maj-Lis giver den fuld gas som gospeldirigent
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kun lidt målorienteret i min tilgang til tingene.
I juli 2010 flyttede Maj-Lis til
Århus, hvor hun i dag har fået
stykket det meste af en fuldtidsindtægt sammen. Den røde
tråd igennem det hele er musikken. Maj-Lis har et FOF-hold, et
hold med Musik og bevægelse i
nordbyen, et gospelkor i Risskov og en vokalgruppe inde i
byen. Derudover har hun 3
timer om ugen i Heimdal, en
institution for børn og unge med
autisme og ADHD. Hun er på
en afdeling for unge med infantil autisme, hvor hun bruger
musikken som kommunikation.
Resten af Maj-Lis´s aktiviteter
foregår i Saralystkirken.

mennesket. Det
knytter folk sammen og kan lukke
op til nogle dele af
hjernen, som ikke
kan nås med ord.
Det er bl.a. en god
oplevelse at kunne
komme ind til nogle af børnene på
Heimdal gennem
musikken!

- Gospel rummer både opmuntring, glæde og trøst, siger Maj-Lis

Hvordan har din vej til gospelmusikken været?
-Som 11-12 årig sang jeg med i
et gospelkor oppe i Ålborg.
Allerede dengang havde jeg en
drøm om, at jeg gerne ville
Vil det sige, at du i dag laver have et gospelkor. Jeg stod og
det, du altid har drømt om?
øvede mig på at dirigere foran
-Ja, absolut. Det eneste frustre- spejlet ude på badeværelset.
rende kan være, at min indDa jeg flyttede til København
komst er afhængig af, hvor
som 18-årig, var jeg med til at
mange der har lyst til at gå til
starte gospelkoret Oikos i en
musik.
lille nystartet kirke på Nørrebro.
Så mødte jeg jo heldigvis EsHvad betyder musik for dig
ben, der også kunne tænke sig
som person?
at spille gospel, og han har fulgt
-Jeg kan slet ikke forestille mig mig som pianist i KOINONIA.
et liv uden musik. Musik er en
stor del af min identitet, så det Hvorfor tror du, at gospelmuspiller jo en kæmpe rolle for
sik er så populært?
mig. Det er også en fornøjelse -Den giver så god mening!
at se, hvor meget musik giver til Sangene rummer både opmunde mennesker, jeg har med at tring, glæde og trøst. Det er en
gøre, hvad enten det er til gogenre, man kan have udbytte
spel, en klaver-elev, eller hvem af, uanset om man er religiøs
det nu er. Det er videnskabeligt eller ej. Hvis man nu ikke ser
bevist, at musik gør noget ved Jesus og Gud i sangene, så
kirkebladet . marts/april

kan man måske læse noget
andet ind i dem, fordi de er så
fulde af kærlighed og næstekærlighed.
Maj-Lis fortæller, at i KOINONIA er det fællesskabet, der
står i højsædet. Man er opmærksom på hinanden og vil
hinanden. Mange giver udtryk
for, at de til gospel får et frirum
og en energi-indsprøjtning, selv
efter en lidt træls dag.
I sin fritid har Maj-Lis brug for at
lade op. Det gør hun derhjemme sammen med Esben, og
når hun giver den gas i fitnesscentret. Og så afslører hun, at
hun er begyndt på noget helt
nyt: nemlig at hækle.
Der er ingen umiddelbar fare
for, at hæklingen tager overhånd. I så fald ville mange af
Maj-Lis´s musikalske venner i
alle aldre nok protestere!
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Foredrag

De fleste af os kan godt
lide at have travlt, og mærke at det vi laver gør en
forskel, og der er nok at
tage fat på. Historisk set
har vi aldrig haft flere valgmuligheder, og alligevel får
alt for mange stress. Hvad
er det der sker, og hvad
kan vi selv gøre? Torsdag,
den 20. marts kl. 19.30 kan
du høre, hvordan du med
enkle midler kan få en mere afslappet og gladere
hverdag.
Birgit Liv Hansen giver et bud
på, hvordan arbejdshukommelsen virker, og hvad der
sker, når den oversvømmes.
Hjernen har ikke udviklet sig
væsentligt siden stenalderen,
og selv om menneskeheden
faktisk er blevet klogere med
tiden, er det interessant at se
på, hvordan vi kan blive bedre til at klare net alderens
udfordringer uden af få
stress.
Det handler om at få tingene
gjort, og mange har det nok
med planlægningssystemer
som med slankekure: de
kender dem alle sammen,
men følger dem ikke lige! Her
vil du blive præsenteret for
nogle få enkle arbejdsvaner,
8

Et super aktu

ed Birgit
elt foredrag m

der effektivt giver luft i tidsbudgettet og også høre om,
hvorfor overspringshandlinger er nødvendige og ligefrem nyttige.
Sidst, men ikke mindst, påvirkes vores humør og koncentrationsevne af, hvordan vi
kommer ud af det med andre. Selv små konflikter med
familien eller kollegaer fylder
forholdsvis mere end andre
forstyrrelser. Hør om hvilken
betydning det vi selv tænker
har, og få tre gyldne råd om
konfliktløsning - de er samtidig så enkle, at du også kan
huske dem, når du kommer
hjem.

Liv

Birgit Liv Hansen er civilingeniør med en HD i ledelse og
organisation. Efter 15 år som
totalentreprenør, tre år som
selvstændig rådgiver, og to
år hos Siemens Windpower,
underviser hun nu på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.
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
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Påske

Påsken fejres i Saralystkirken med gudstjeneste
Palmesøndag, et fælles
Påskemåltid Skærtorsdag efterfulgt af en lidt anderledes gudstjeneste med
vægt på fordybelse og
eftertænksomhed, og en
festlig gudstjeneste Påskedag.
Palmesøndag
Påskeugen starter Palmesøndag, den 13. april kl.
10.30 med en festlig gudstjeneste, som måske er lidt
anderledes end normalt.
John Lorenzen taler denne
formiddag.

kirkebladet . marts/april

Skærtorsdag
Skærtorsdag, den 17. april
er det ved at være tradition,
at vi samles til et fælles påskemåltid kl. 18.00. Ønsker
du at deltage, kan du tilmelde dig på listen, som vil ligge
fremme i caféen, eller på
info@saralystkirken.dk, eller
tlf. 61 67 28 00.
Prisen er kr. 60,- for voksne
og kr. 25,- for børn. Sidste
tilmeldingsfrist er Palmesøndag.

tak for det evige liv ved Jesu
død på korset. Denne aften
taler Jesper Olsen.
Påskesøndag
Påskesøndag, den 20. april
kl. 10.30 er der gudstjeneste
med masser af liv, sang og
glæde, idet vi fejrer, at Jesus
opstod fra døden.

Efter måltidet er der kl. 19.30
Stillegudstjeneste med tid til
fordybelse og eftertanke. Vi
vil også dele nadveren med
hinanden denne aften, med
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Sommerstævne

Så er nedtællingen begelige, afslappede og
renzen
der Lo
Alexan
gyndt til årets sommermeningsfulde sammenstævne for hele familien fra hænge er alle tiders ferie!
den 20.-26. juli på Eftersko- Der er både mulighed for at
len Lindenborg ved Roskil- bo på campingplads og bo
de Fjord. Dagene er fyldt
på værelser!
med masser af sjove aktiviteter, koncerter, inspireren- Læs her nogle umiddelbare
de talere, undervisning,
kommentarer om at være
seminarer, cafehygge og
med:
meget mere. En farverig
buket af muligheder,
”For mig var det en god,
ygaard
rthur N
som du kan plukke af og A
inspirerende uge. At blande
få både oplevelser og nye
to kirkeretninger er på mange
tanker om gamle sandhemåder sundt, og det kunne
der.
jeg mærke. De mange forskellige møder/arrangeStævnet kombinerer cammenter var ekstremt interespingferie med godt fællessante. Jeg selv var på One
skab og åndelige oplevelser.
som var meget stille og roligt.
En uge for børn, unge, ælDet sociale blev prioriteret
dre, familier og singler i en
”Jeg synes at det var sjovt at højt, men med Gud også.
skøn natur ved Roskilde
være med på Connected
Spændende uge med god
Fjord. Her mødes alle gene- fordi der skete hele tiden
undervisning.”
rationer til en blanding af
noget. Jeg lærte mange nye
afslappet sommerferie og tid kammerater at kende, og vi
til at lære nyt om livet med
brugte meget tid sammen
ygaard
Gud. Her er mulighed for
hele ugen.
Anita N
både at møde gamle venner
og få nye af slagsen.
Jeg kunne godt lide at der
var aktiviteter om dagen og
Sidste år var vi en hel del af slikbiks og slush ice!
sted på Sommerstævnet fra Undervisningen om formidSaralystkirken. Det kunne
dagen var god og vi så korte
være super fedt, hvis endnu film. Det var en god måde at
flere kom med i år!
forstå det på som der blev
sagt.”
Fællesskab på langs og på
”Vi boede på værelse, drentværs af generationer, i hyggene og jeg. Ugen var en
10
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blanding af venners selskab,
tankevækkende undervisning og en oplevelse af at
komme tættere på hvem
Jesus er og hvad han betyder for mig i mit liv. Jeg nød
godt af at børnene kunne
være med i aktiviteter, der
var planlagt til deres aldersgrupper både om formiddagen og nogle aftener. Og så
var det rart at vi kunne betale os fra slutrengøringen!”

sP
Mogen

n
ederse

Siri Os

kirkebladet . marts/april

nzen

følte mig som en del af flokken. God undervisning og
skønne rammer.”
Tilmeldingen åbner i april, og
der er penge at spare, hvis
du tilmelder dig før 1. juni.
Læs mere på:
www.sommerstaevnet.dk

”Jeg deltog ved sommerstævnet 2013, og husker
tilbage på ugen som en
dejlig ferie, sammen med
min mand og søn, og andre
fra Saralystkirken, samtidig
med at jeg oplevede at få
åndelig inspiration. Begge
dele er vigtige for mig, og så
var det dejligt at solen skinnede.”

Henrie

”Sommerstævne er en stor
oplevelse: gode samlinger,
gospelkor og senior café.
Dejligt fællesskab på campingpladsen. Sund undervisning, der styrker troen og
livet ved det store fællesskab. Vi håber at flere vil
tage med i år, da det er en
stor oplevelse at være med
til. Gå ikke glip af denne
mulighed!”

re
land Lo

ndsen
tte Fra

”Det var skønt, inkluderende,
brobyggende. Det var første
gang jeg var med på DM's
Sommerstævne, men jeg
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Kreativitet

Sofie Henneberg, én af
kirkens unge, har fostret
idéen om en temauge i
Saralystkirken, hvor det
skal syde og boble af kreativitet.
Hvad forestiller du dig,
Sofie?
-Vi skal sætte fokus på kreativitet og på de evner og
talenter, vi har fået af Gud.
Det handler om, at vi skal
være stolte over vores evner
og lidt at lægge janteloven
bag os.
Hvem regner du med at få
på banen?
-Der er så mange i kirken,
der kan skrive digte, male,
tegne, rappe, fotografere,
spille musik, danse – alt
muligt! Jeg tænkte, det kunne være fedt at sætte lidt tid
og rum af til, at vi kan dele
med og lære af hinanden.
Alle kan være med, fra de
helt små til de ældre!
Der er nedsat et lille udvalg,
der er med til at arrangere
det hele. Meningen er, at der
til gudstjenesterne den 30.
marts og den 6. april skal
være udstillinger med malerier og fotografier samt måske
en lille

workshop, hvor man kan
skrive digte til billederne eller
lære mere om at fotografere,
f.eks. i ugen mellem de to
søndage, vil der så køre
diverse aktiviteter og workshops.
Hører projektet hjemme i
en kirke?
-Det gør det netop, fordi det
afspejler en så stor del af
Guds og vores karakter:
Vores lyst til at skabe og
udtrykke os! Jeg synes, det
er vigtigt at sætte fokus på,
hvor meget vi har fået givet
af Gud i form af talenter og
gaver, så vi kan leve i endnu
større forundring og taknemmelighed. Det er fedt, at vi i
kirken bakker hinanden op i,

hvad man hver især brænder
for og er god til.
Og hvem ved, hvilke skjulte
talenter, folk sidder med, der
kan komme frem efter denne
uge? slutter Sofie.
De, som har noget de vil
udstille, eller som kan byde
ind med kreative workshops,
bedes kontakte Sofie Henneberg.
Søndag, den 6. april bliver en
anderledes gudstjeneste.
Denne dag medvirker Klaus
Højgaard Laursen. Han kan
på en levende måde gengive
Bibelens tekster udenad, og
formidler på denne måde
Bibelen på en kreativ måde.

Sofie Henneberg har taget initiativet til en ny og anderledes uge.
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Søndag, den 9. marts kl.
13 afholder vi årsmøde i
Saralystkirken efter gudstjenesten og en fælles
frokost – bestående af det,
vi i fællesskab kommer
med.
På årsmødet ser vi tilbage
på året der gik, med beret-

ninger og tilbageblik. Det er
også her, vi ser fremad mod
de kommende år.
På årsmødet vælges kirkens
ledelse – eller menighedsrådet, som vi kalder det.
Her træffes afgørelser om
økonomien, og mange af de
tiltag som vil præge kirken i
den kommende tid,
vil blive
truffet her.
Vi er selv
ansvarlige
for at føre
det vi beslutter ud i

Torsdag, den 27. marts kl.
19.15 er der igen lovsangsaften i Saralystkirken. Gå ikke glip af denne
oplevelse! Det er en aften
med rigtig god plads til
sang, fælleskab, opmuntring og tilbedelse i en køn
blanding.
Lovsange er takkesange til
Gud. Vel kan vi ikke opnå
noget hos Gud med vores
tak – men vi kan glæde
Ham. Et taknemmeligt hjerte, er det hjerte, der har
kirkebladet . marts/april

opdaget Gud og Hans gaver. Han glæder sig, når
Han ser os tage imod alt
det, Han har givet os – så
der bliver lovsang. Erfaringen siger også, at troen,
håbet og kærligheden
vokser ved lovsang!
Lovsangen ledes af
lovsangslederen sammen med en gruppe af
musikere. Sangene
der synges, spænder
bredt – fra nye lovsange til egentlige salmer.
Inden lovsangsaftenen

livet, og derfor håber vi, at
du kommer og er med til at
sætte dit præg på vores
kirkes fremtid.
Kirken er ikke en lukket klub,
og alle er velkomne til at
deltage i årsmødet. Det er
dog kun kirkens
”medlemmer”, som har
stemmeret.
Vi glæder os til at være sammen, og i fællesskab forme
vores kirkelige fremtid.
Efter gudstjenesten er der
fælles frokost i Caféen. Medbring gerne noget til dette
bord, til dig selv + en ekstra
person. Så er det nok!

serverer KulturCaféen middag for 30 kr. for voksne og
15 kr. for børn u. 13 år.
Bordbestilling på
tlf. 6167 2800 eller cafe@saralystkirken.dk
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Oplevelser

Søndag, den 27. april kl.
15.00 er der gospelgudstjeneste i Saralystkirken.

-Gospelmusik er iørefaldende
og let genkendelig, og vi ønsker at skabe en swingende
gudstjenesteoplevelse præget
I en gospelgudstjeneste er der af sort amerikansk gospel, og
meget liv, og musikken og
vi er da undervejs, siger Majsangen kan nærmest bølge
Lis Hoffer Henriksen, gospelfrem og tilbage. En Gospeldirigent.
gudstjeneste adskiller sig
fra en koncert ved at der
er lagt op til meget fællessang og der er en kort
prædiken.
Ved denne gudstjeneste
medvirker flere af kirkens
gospelkor, men det er
naturligvis gospelkoret
KOINONIA der har hovedansvaret denne eftermiddag.

KulturCaféen er åben både før
og efter gudstjenesten og
byder på kaffe og andet godt.

Saralystkirkens Bibelskole
har nu kørt tre forløb, og der
har været en god opbakning
omkring kurserne.

Undervisningen ligger hver
anden mandag fra kl. 19.0021.00.

tere, hvorledes nogle af Bibelens etiske temaer kolliderer
med den gængse etik, som
hersker i samfundet.
 31. marts: Hvad er det gode
Snart starter et nyt forløb:
liv? Og hvilken betydning har
De 10 Bud i dag?
Hvad er det gode liv?
 14. april: Har kirken et sociFindes der en kristen etik? Og alt ansvar?
hvilke etiske udfordringer står  28. april: Findes der en krikirken overfor i samfundet? I
sten etik? Og bør man fastdette forløb vil der stilles
holde en kristen etik?
skarpt fokus på, hvad Bibelen  5. maj: Skal kirken være en
siger om det gode liv. Derudmodkultur eller en medkulover vil undervisningen diskutur?
14

Velkommen til gospelgudstjeneste!

En undervisningsaften består
af to lektioner på 45 min.
Det er gratis at deltage i undervisningen.
Kontakt og info
Kontakt Jesper Olsen,
tlf. 26 22 28 75 eller skriv til:
bibelskolen@saralystkirken.dk
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Bøn

Hvert år den første fredag i
marts måned samles kvinder over hele verden fra
forskellige kirker, frikirker,
som folkekirker, katolske
kirker m.fl. til en International Bededag.
I år foregår gudstjenesten i
Aarhus i Baptistkirken, Hedemannsgade 1, torsdag,
den 7. marts kl. 16.30.
Det er i år kvinder fra forskellige kristne kirker i
Ægypten, som har lavet
teksthæftet til bededagsgudstjenesten, og du vil få et
indblik i kvinders og kirkers
vilkår i Ægypten. Temaet for
gudstjenesten er
”vandstrømme i ørkenen”.

Efter gudstjenesten vil der
være spisning af en to retters menu efter ægyptiske
opskrifter. Middagen koster
50 kr.
Alle kvinder uanset alder
er meget velkomne
Under gudstjenesten vil der
blive indsamlet en frivillig
pengegave, som i år
fordeles mellem projekter i Burundi, Rwanda
som Baptistkirken står
bag, samt projektet
”Hope-center” i Letland
som Metodistkirken står
bag.

Nogle af dem, der har kommet i kirken et stykke tid,
vælger at blive medlemmer.

Hjerteligt tillykke og Guds
velsignelse!

Alle, der tror på Gud, og kan
gå ind for kirkens stil og
vision, kan vælge at blive
medlemmer.
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Yderligere oplysninger hos
Maibrit Højgaard
tlf. 86 52 30 75.

Kom og være med til en
spændende eftermiddag
sammen med ca. 50

Søndag den 27. april fylder
Maibrit Højgaard Jensen 65
år.

Saralystkirken er åben for
alle – og ikke mindst for
dem, der gerne vil ”tjekke
det med Gud ud”.

andre kvinder fra de forskellige kirker i Aarhus.

deltage i et intro-kursus.
Næste kursus er torsdag,
den 10. april kl. 19.15. Info
og tilmelding på tlf. 66 140
140.

Vil du vide mere om kirken,
er du velkommen til at
15

Lørdag, den 10. maj kl. 9.00-13.00 er en flok frivillige klar til at tilbyde ekstra hjælp
til haven, rengøring, malerarbejde, indkøb eller anden praktisk hjælp.
Hjælpen er selvfølgelig GRATIS :-)

Bestil et team på tlf. 23 35 90 99 eller skriv til: givenhaand@saralystkirken.dk
Se mere på www.saralystkirken.dk
PS! Vi vil også meget gerne høre fra dig,
der vil gi' en hånd med denne dag.

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Vi kommer med div. redskaber,
sørg blot for indkøb af eventuelle materialer.
Der vil komme små teams som giver
dig en praktisk håndsrækning.

