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Nyt i kirken: Antisemitisme
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før og nu
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AKTUEL: SIDE
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Årsfesten Festgudstjeneste
der er nok at fejre med konfirmation
GLÆDE: SIDE 6

PÅSKE: SIDE 8

Adresser

Leder

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
Anita Nygaard  20 61 50 00
an@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

2

Februar og marts hedder
fra gammel tid ”fastetiden”.
Fastetiden er en tradition,
som opstod som forberedelse
til de store højtider i kirkeåret.
Fasten varer fra Askeonsdag til
Påskedag - 40 dage med faste.
Oprindeligt brugte man tiden op til
fasten på at feste. Man spiste i rigelige mængder, for at kunne stå den
magre tid igennem. Især var der
bud efter kødet, som var en absolut
forbudt spise, mens fasten stod på.
Heraf navnet karneval, som netop
betyder "farvel til kødet".
Det er længe siden, meget længe
siden, at den brede befolkning brugte fastetiden til at angre og gøre
bod, for på den måde at stemme
sindet til påsken. Sommetider hører
vi om nogen der faster, og tænker:
De har da vist fået en fiks idé, eller
også er de en smule fanatiske. Det
er måske en lidt ærgerlig indstilling,
for fastetiden indeholder dybe hemmeligheder.
Det helt særlige ved fastetiden er, at
centrummet er forskubbet! Her ser
vi ikke som resten af året, bagud
mod påsken. I fastetiden ser vi direkte mod langfredag, og ser kun
svagt bagved opstandelseslyset fra
påskemorgen. Derfor den særlige
marts/april. kirkebladet

mørke tone i fastetiden,
og derfor den gode fastetradition, at leve mere
afholdende og stille denne tid. En tradition der er
al mulig god grund til at
fastholde eller genoptage, også i vores tid.
Faste er ofte forekommende i Bibelen. Næsten
alle de kendte personer
brugte at faste på
forskellige - og afgørende
tider i deres liv!
Jøderne som folk, fastede én dag om ugen. Moses fastede 40 dage, da
han modtog de 10 bud.
Daniel fastede 21 dage,
fordi han var i nød for sit
folk. Johannes og hans
disciple fastede for at
bane vej for Kristus. Jesus fastede 40 dage, før
han påbegyndte sin offentlige tjeneste. Han
underviste flere gange
om faste.

kirkebladet . marts/april

Hvorfor egentlig faste?
I fasten afstår man fra
mad eller nogle af de
andre ting, som normalt
fylder meget i ens liv.
Man giver afkald! Heri
ligger en tilkendegivelse
af at have brug for Gud i
sit liv - mere end mad og
andre livsfornødenheder.
Man kan faste på flere
måder. Du kan jo vælge
at prøve en af disse:
Fuld faste, er en faste
hvor man udelukkende
drikker væske. Dette kan
man gøre i nogle dage,
eller måske en uge.

andet, som stjæler meget
af ens tid.
Den tid man faster, kan
så afsættes til at bede,
være stille og læse i Bibelen. Der er jo nok at
bede for i denne verden skulle jeg hilse og sige!
En anden og tydelig fordel ved faste er, at organismen har godt af det,
da alle affaldsstoffer udskilles fra kroppen og
overflødigt fedt forbrændes.
Vi er i fastetiden. Hvad vil
du faste fra?

Delvis faste, er en faste
med nedsat indtag af
føde, f.eks. at springe et
måltid over, eller kun at
spise et måltid om dagen.
Specialfaste, er hvor man
faster fra tv, computer og
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Eventyr

Kunne du tænke dig at
være med på en 14-dages
oplevelsesrig rundrejse til
Israel? Så har du chancen i
maj 2016!
Else og Karl Aage har sagt ja
til at planlægge en tur til
dette spændende og historiefyldte land. De har været der
10 gange og har allerede
arrangeret tre ture.
Dig der tager med kommer
til at opleve
Jerusalem, Oliebjerget,
Getsemane Have, Via Dolorosa, Bethesda Dam, Gordons Gravhave, Grædemuren. Betlehem, Fødselskirken, Hyrdernes Mark. Dødehavet, Judæas Ørken, Masada, Jeriko, Jesu Dåbssted,
Fristelsernes Bjerg. Overnatning i Beduinlejr (1000 stjerners Hotel). Bade i varme

kilder. Sejltur på Genesaret
Sø, Kapernaum, Saligprisningernes Bjerg, Jesu barndomsby Nazaret, hvor vi skal
se en gengivelse af en bibelsk landsby på Jesu tid,
Bebudelseskirken. Tur op på
Golan Højderne, bl.a. Bentalbjerget med udsigt til Hermonbjerget og til Syrien.
Kibutz Misgav Am, med storslået udsigt til Libanon. Raftingtur på Jordanfloden. Karmels bjerg. Cæsarea. Tel
Aviv, Middelhavet, Samaria,
Ariel, Shilo (stedet, hvortil
Pagtens ark blev bragt). Ikke
mindst et skønt fællesskab
med hinanden.
Du har nu muligheden
Har du lyst til at være med på
turen til Israel, men synes det
er en stor økonomisk udskrivning, kan du allerede nu
begynde på en opsparing, og
derved gøre det
mere overkommeligt for dig
selv. Turen kan
godt betegnes
som den store
klassiske rundrejse, og henvender sig især

til dem, som aldrig har besøgt Israel.
Der er pt.12 tilmeldte, og der
er af praktiske årsager max
plads til 23 personer.
Turen er anslået til at koste
ca. 15.000 kr. Det indbefatter
fly tur retur fra København,
gode tre stjernede hoteller,
morgenmad og aftensmad.
Transport rundt i landet, og
alle entrebilletter.
Tilmelding
Af praktiske årsager er seneste tilmelding den 30. oktober
2015.
Lidt om os
- At vi har været i Israel før,
gør os jo hverken til eksperter eller ”rejseledere”. Vi kan
trække på mange kontakter
både i Danmark og Israel, og
vil gøre vores bedste for at
det bliver en fantastik eventyrrejse! siger ægteparret
Hagsteen.
Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte
Else og Karl Aage, eller ring
på tlf. 2972 6920, eller skriv
en mail på
ekhagsteen@gmail.com

Else og Karl Aage Hagsteen står bag turen til Israel
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International

Saralystkirken er den 13.
marts fra kl. 15 til 21 vært
for en afrikansk kulturfestival.
I løbet af festivalen vil besøgende have mulighed for at
møde mennesker fra Uganda
og Zambia. Gennem sange,
danse og trommer skabes et
afrikansk miljø, og afrikanske
håndværker giver indblik i
forskellige færdigheder.
En fotoudstilling og videofilm
viser livet på godt og ondt,
naturen og de udfordringer
befolkningen står over for.
Her vil der være særlig fokus
på AIDS- hjælpeprogrammer,
uddannelse og vandprojekter
i Afrika.
Der kan købes afrikansk
mad, og prøve lykken i en
afrikansk tombola med gevinster fra bl.a.
Afrika. Desuden kan der
købes afrikanske smykker og andre
håndværksprodukter.

have mulighed for at afprøve
såvel trommespil som dansene. Vær med til nogle festlige
timer, hvor hele kirken får et
”touch of Afrika”.
Program:
15.00 Festival begynder.
Fotoudstilling, videofilm, salg
af smykker, mm. og tombola
er åben under hele festivalen.
15.30 Afrikanske håndværker
viser deres håndværk.
(Lukker under koncerterne.)
16.00 Koncert med sang og
dans.
16.30 Besøgende kan deltage i dans og trommer.
18.00-19.00 Salg af afrikansk
mad.
19.30 Koncert med sang og
dans.
20.00 Besøgende kan deltage i dans og trommer.

Afrikanerne, der er på turné i
Tyskland og Danmark, har
tilknytning til Kristen Børnefond Global Cares hjælpearbejde i Afrika. Kristen Børnefond Global Care er en hjælpeorganisation med tre hovedområder:
Fadderskaber bidrager til
uddannelsen af hele befolkningsgrupper, som skaber
hjælp til selvhjælp.
I udviklingshjælpen bygges
der skoler, uddannelsescentre, klinikker, brønde m.v. og
etablerer AIDS- og andre
helbredsprogrammer.
Gennem katastrofehjælp
støttes mennesker i akutte
nødsituationer.
Velkommen til Afrika!

Under festivalen vil besøgende
Autentiske afrikanske oplevelser i Aarhus
kirkebladet . marts/april
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Livsinterview
Oplysning

Lørdag, den 14. marts kl.
14.00 gæster Dr. Susanna
Kokkonen Saralystkirken.
Hun er direktør for den kristne afdeling af det verdenskendte Holocaust museum
Yad Vashem, i Jerusalem.

sade i Tel Aviv. Hun taler 6
sprog flydende, og bliver derfor
brugt verden over til at holde
foredrag om Holocaust, antisemitisme og Israel.

I år har vi debut på en ny
form for årsmøde. Den er
anderledes, større og festligere, og vi har valgt at
kalde den: Årsfesten!
Festen løber af stablen
lørdag, den 21. marts fra
kl. 15.00.

Efter en dejlig middag, vil der
være forskellige former for
underholdning, året-der-gikrevy, overraskelser og hyggelige indslag.

Efterfølgende
kan deltagerne nyde en kop
kaffe og der bliver mulighed for
at stille spørgsmål.

Hun kommer til Danmark i en
uge, for at holde foredrag om
Susanna Kokkonen, er oprin- det højaktuelle emne: antisedeligt fra Finland, har en Ph.D mitisme, bl.a. på gymnasier for
fra 2004 i Holocaust studier fra de ældste elever.
det Hebræiske universitet i
Jerusalem. Hun har tidligere
Foredraget oversættes til
arbejdet i Europa Parlamentet i dansk.
Bruxelles, ligesom hun har
arbejdet på den finske ambasSusanna Kokkonen fra Jerusalem holder foredrag

Årsfesten begynder med et
årsmøde hvor der bl.a. er
valg til menighedsrådet,
visionsdrøftelse, evaluering
af klyngesøndagene, samtaler om økonomien m.m.
Kl. 18.30 er bordene dækket
og maden ankommet.
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eh@saralystkirken.dk eller
tlf. 2972 6920.
Tak fordi du vil tilmelde dig
inden fristens udløb.

En dag hvor vi både ser
tilbage og glæder os over det
vi så, fik og oplevede, og en
dag hvor vi ser fremad mod
det der kommer.
Maden koster 100 kr. pr.
person, børn under 12 år,
50 kr.
Tilmelding senest den 13.
marts til:
marts/april. kirkebladet

Servicehunden

Bubber er en pragtfuld sort
labrador. Den er charmerende og en kærlig sjæl, som
ikke kunne gøre en kat fortræd. Som servicehund er
den først og fremmest dedikeret til at tjene sin ejer, Henriette Frandsen. Over et lækkert kødben og en skål vand
fortæller Bubber åbenhjertigt
om sit liv og sin drivkraft.
Bubber, du er ikke nogen helt
almindelig hund?
”Nej”, siger Bubber med et
svedent vov-vov. ”De fleste af
mine artsfæller tænker kun på
at æde og sove. Mit liv har et
formål: at hjælpe Henriette
igennem dagen.”
Hvad får du så til gengæld?
”Kærlighed, klap på hovedet,
rosende ord og godbidder.”
Kirkebladet har fulgt Bubber en
hel arbejdsdag. Og man må
sige, at hunden er på fra morgen til aften. Når først Henriette
er vågnet, hjælper Bubber hende strømperne på. Den følger
opmærksomt hendes mindste
bevægelser under morgenkaffen og er dybt involveret i dagens planer. Den pågældende
dag skinnede solen, og så vidste Bubber, at den skulle løbe
ved siden af Henriettes scooter,
Elias, ud i skoven for at se efter
forårstegn. Bagefter skulle de
et smut i Føtex, og om aftenen
kirkebladet . marts/april

stod den på
fællesspisning i Saralystkirken.
Her fik Bubber en masse opmærksomhed af
folk, der gav
Servicehunden Bubber, er glad for sit liv og sin tjeneste
ham godbidder, når Henriette intetanende og besøge nogle rare mennevendte ryggen til.
sker sammen med Henriette.
”Det er det, jeg mener”, siger
Det er selvfølgelig også skønt
Bubber med et tilfreds grynt.
bare at flade ud i hundekurven
”Der er så mange frynsegoder i med fjernbetjeningen mellem
det her job.”
poterne. Jeg elsker at se udsendelser med vilde dyr. Så
Som servicehund har du
glæder jeg mig over at være en
meget selvdisciplin. Er du
kultiveret labrador.”
ikke fristet til at stikke halen
mellem benene engang imel- Interviewet bliver afbrudt, da
lem?
det ringer på døren. Henriette
Bubber overvejer grundigt sit
kan ikke høre det, men Bubber
svar. ”Nej, for jeg har fundet ud sætter i med sin dybe, melodiaf, at jeg har det liv, jeg gerne ske gøen. Og så ved Henriette,
vil have. Jeg bruger mine evat der er ”kunder i butikken”.
ner, og sagt i al beskedenhed
er jeg jo ret intelligent. Jeg har Tak for interviewet, Bubber.
tryghed og frihed under ansvar. Må jeg fotografere dig til blaDet bedste liv for mig er at
det?
være i nærheden af min skøn- At dømme efter den begejstrene ejer. Så der er ingen grund de logren med halen, så er
til at holde mig i kort snor. Af
Bubber ikke uden forfængeligegen fri vilje holder jeg mig tæt hed.
til Henriette.”
Da jeg går beriget hjem fra
Hvad laver du, når du har fri? interviewet, slår det mig, at hvis
”Ja, for mig er mit arbejde som man må tage hunde med sig
servicehund også min hobby.
ind i himlen, så skal det være
Men jeg kan godt lide at kom- én af Bubbers slags!
me lidt ud at svinge med ørerne
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Påske

Påsken er kirkens vigtigste
højtid. Her fejres den dramatiske kulmination på
Jesu liv: hans henrettelse
og hans genopstandelse.
Disse begivenheder er altafgørende for den kristne
tro.

i Jerusalem og hyldes som
konge - over den sidste nadver Skærtorsdag og korsfæstelsen Langfredag - til kulminationen Påskedag, hvor
Jesus opstår og dagen efter
viser sig for sine venner og
disciple.

Påsken strækker sig over en
dramatisk uge. Fra Palme–
søndag hvor Jesus ridder ind

I Saralystkirken fejrer vi påsken gennem hele ugen og
følger begivenhederne. Vi
starter med en
gudstjeneste
Palmesøndag
kl. 10.30.
Skærtorsdag
aften kl.19.30,
vil der være en
anderledes

Påskesøndag, den 5. april
kl. 10.30 er der konfirmation i Saralystkirken.
Denne søndag afslutter årets
konfirmandhold vinterens
undervisningsforløb med
et brag af en gudstjeneste. Gudstjenesten er
tydelig præget af konfirmandernes medvirken.
Årets hold består af Ida
Nørholm, Arthur Nygaard,
David Sommer, Thea

Herkild og Oliver Rasmussen. De deltager med talkshow, musik, sang og masser af sej musik.
De bakkes op af flere af kirkens musikere og sangere.

gudstjeneste med vægt på
fordybelse og eftertænksomhed. En gudstjeneste i flere
afsnit til minde om Jesu sidste aften med apostlene før
hans henrettelse. Denne
aften vaskede Jesus disciplenes fødder, og i kirken tvættes vi på pande og håndled
som en renselse. Sidste del
er nadveren, for Jesus indstiftede nadveren denne aften.
Gudstjenesten afsluttes med
læsning af Jesu tale til disciplene denne aften.
Søndag fejrer vi opstandelsen med et brag af en gudstjeneste. Læs mere herunder.

Efter gudstjenesten er alle
gudstjenestedeltagere inviteret til reception i KulturCaféen.
Kom og vær med til en yderst
festlig Påskegudstjeneste.

Konfirmanderne hygger sig og spiser middag sammen
8
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Fest

Søndag, den 22. marts kl.
sange også er en kort prædi10.30 er der Gospelgudstje- ken og lidt tid til bøn.
neste i Saralystkirken.
Ved denne gudstjeneste medI en Gospelgudstjeneste er
virker alle tre kor fra Saralystder meget livsglæde, og sang kirken: Gospelkoret KOINOog musik skaber bølgende
NIA, KOINONIA Youth og
bevægelser hos både koret
KOINONIA Kids.
og gudstjenestens deltagere.
Gospelmusik er iørefaldende
En Gospelgudstjeneste adog let genkendelig, og det er
skiller sig fra en koncert ved, ofte nemt at synge lidt med på
at der udover de mange glade omkvædet i de fleste sange.

Fredag, den 6. marts løber
Kvindernes Internationale
Bededag af stablen, og kl.
16.30 er der arrangement i
Saralystkirken.
Kvinder fra Bahamas har
tilrettelagt en gudstjeneste,
som finder sted rundt i verden og her på dansk. Kvinder
fra forskellige kirkesamfund
står for den kreative udførelse. Inspirationen er fra Det
Nye Testamente, hvor Jesus
vasker disciplenes fødder.
Der er lagt op til en festlig
kirkebladet . marts/april

Måske bliver der også en
sang eller to, som menigheden kan synge med på.
KulturCaféen byder på en kop
kaffe med lidt godt til efter
gudstjenesten.
Hjertelig velkommen til en
festlig Gospelgudstjeneste.

gudstjeneste, hvor
deltagerne får indblik i
de store sociale udfordringer, som befolkningen - på de mange øer
som Bahamas består
af - har.
Fællessang, oplæsning og forbøn vil stå
centralt. Opfordring til omsorg for medmennesket og
ansvar i vort samfund gennem tjeneste, vil være gudstjenestens formål. Mulighed
for at mødes på tværs af

kirkefamilierne, vil også praktiseres gennem efterfølgende
fællesspisning (50 kr.)
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Oplevelser

Sæt kryds i kalenderen!
Sommerstævne 2015 er i
uge 30 fra søndag den 19.25. juli.
Sidste sommer var der mange fra Saralystkirken som tog
afsted mod Roskilde fjord, for
at holde ferie sammen på
sommerstævnet på Lindenborg efterskole. Et fælles
stævne arrangeret af Baptistkirken i Danmark og Det
Danske Missionsforbund
med omkring 1500 deltagere.
Det blev en uge med godt
fællesskab, gode snakke,
grin, fællesspisning, hygge
og nye relationer. Det var
også en uge med god undervisning af talere fra ind- og
udland, lovsang og bøn, og i
det hele taget tid til at uddybe
troen på og relationen til
Gud.

fantastisk uge for alle! - og
håber at rigtig mange vil tage
med i år.

Velkommen til
Sommerstævne!

På stævnet vil der være et
hav af programmuligheder til
alle aldre. Deltagerne bor i
”by-gader”, så alle fra Aarhus
bor på samme gade. Flere
gange i ugen vil der blive
arrangeret fællesspisning i
vores fælles-forsamlingshustelt. Det er super hyggeligt!
Hold øje med stævnebrochuren og læs meget mere.

Campingliv eller værelse,
fællesskab eller stille gåture,
gamle og nye venner … en
ferie med mange muligheder
og aktiviteter for både børn,
teenagere, unge, voksne og
seniorer. Vi ser frem til en

10
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Glæde

Saralystkirken er åben for
alle, og nogle af dem der er
kommet i kirken gennem 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.
Vil du gerne vide mere om
Saralystkirken, Kirke– og
Kulturcenter, arbejdet, visionen, historien og teologien,
så er du velkommen til at
deltage i næste Kirkekursus,
mandag den 9. marts kl.
19.00.
Det er et kursus, der er designet for alle, der gerne vil
vide noget mere om kirken

Stine Schrøder

Jakob N. Eckhardt
kirkebladet . marts/april

Kirkekurset er for dig som:
 er ny i kirken
 vil vide mere om visionen
og strategien i kirken
 vil vide mere om liv og
hverdag i kirken
 ønsker svar på spørgsmål om kirken
 overvejer at blive medlem
 Kurset, der
er gratis,
slutter ca.
kl. 21.30, og
så har vi
også drukket kaffe!

Victoria Sisseck

Sara N. Eckhardt

Tilmelding til kirkekurset: info@saralystkirken.dk
eller tlf. 66 140 140.
Herunder præsenteres de
nyeste medlemmer i
Saralystkirken.

Gitte Wulf Jensen

Anne Sølvig Schneider

Sigrid Walsøe

Alexander Rasmussen

Alexander O. Lorenzen

Benjamin Aa Nygaard
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Lørdag, den 18. april fra kl.
9.00 – 13.00 løber forårets Gi
-en-Hånd dag i Århus Syd
af stablen. Allerede kl. 8.00
mødes arrangører og hjælpere til hyggelig morgenkaffe og rundstykker
i Saralystkirkens Café, inden
man rykker ud i små teams.
Denne gang får vi brug for
rundt regnet 40 hjælpere, der
vil være med til at give en
hjælpende hånd til havearbejde, rengøring eller andre overkommelige opgaver i hjemmet.
Vi har brug for alle, både yngre
som ældre, der har lyst og

mulighed for at gøre en indsats
den 18. april. Enhver, der tilbyder sin hjælp, er hjertelig velkommen, uanset om de har
deres daglige gang
i Saralystkirken eller ej.
Det er muligt at tilbyde sin
hjælp allerede nu, ved at
sende en SMS til mobil:
30 84 40 59.

Erfaringsmæssigt bliver der en
del køren med trailere, så hvis
nogen kan stille en sådan til
rådighed, vil det være en stor
hjælp.
Vi håber at der igen er mange
unge, som ældre der har lyst
og mulighed for at Gi en Hånd
i 4 timer!
Tanken er, at gøre en forskel
ved at vise næstekærlighed i
praksis.

Det er også på dette nummer,
at du kan bede om hjælp til en
opgave, du ikke selv magter.
Vi ser frem til endnu en skøn
Du kan også kontakte os på:
Gi-en-Hånd dag ud
givenhaand@saralystkirken.dk fra Saralystkirken.

