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Leder

Det er snart påske. Et par tiltrængte feriedage,
hygge, god frokost og et æg.
Påske er også meget mere end
dette.
Påsken er egentlig en jødiske
fest, hvor jøderne fejrer deres
udfrielse fra fangenskabet i Egypten. For kristne er det derimod
årets største højtid, hvor Jesu
opstandelse fra de døde fejres.
PÅSKE FORLØBET
Palmesøndag: Jesus rider ind i
Jerusalem på et æsel og modtages som en konge med viftende
palmeblade – deraf navnet på
dagen.
Skærtorsdag: Jesus vasker disciplenes fødder og spiser det jødiske påskemåltid med dem, indtil
han ved det sidste bæger bryder
af og i stedet indstifter den kristne
nadver. Bagefter går han ud i
Getsemane Have for at bede. I ly
af nattens mørke tages han til
fange af de romerske soldater.
Det er ved denne lejlighed, at
Peter tre gange benægter at kende noget til Jesus.
Langfredag: Pontius Pilatus dømmer Jesus til døden. Jesus tornekrones, piskes og bærer sit tunge
kors ad Via Dolorosa – smertens
vej – op til Golgata, hvor han
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korsfæstes - og ni timer
senere udånder efter at
have råbt: "Alt er fuldbragt”!

blev meget hurtigt offentligt kendt, og ingen kunne
nå at flette en legende
sammen.

Påskedag: Kvinderne går
ud til graven hvor de ser
en engel sidde, hvor Jesus lå. Englen fortæller, at
Jesus er opstået og er
gået forud til byen Galilæa, hvor han vil mødes
med disciplene. Kvinderne
bliver bange, og disciplene tror ikke på dem, da de
fortæller det. Påskemysteriet er en realitet.

2. At det var kvinderne,
der fandt den tome grav,
øger troværdigheden for,
at det virkelig skete. I en
kultur, hvor kvinderne blev
betragtet som upålidelige
vidner, ville forfatterne helt
sikkert have påstået, at
det var mænd, der fandt
den tomme grav, hvis de
ville konstruere historien.

Så langt er alle historikerne enige. Der er flere
beviser på, at Jesus har
været her, end at Napoleon har været her. Det
springende punkt er opstandelsen. Stod Jesus
virkelig op og var han
virkelig Guds søn?
Kan det virkelig passe,
eller har folk altid troet på
en løgn?
HVAD ER DET MED OPSTANDELSEN?
1. At Jesu grav var tom,
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3. Gravens placering var
kendt af både kristne og
deres modstandere, så
påstanden om opstandelsen kunne nemt tjekkes af
skeptikerne.
4. Ingen – ikke engang
Romerne eller de jødiske
ledere – påstod at Jesus
stadig var i graven. I stedet påstod de, at disciplene, til trods for at graven
var skarp bevogtet, havde
stjålet legemet.

Jesu opstandelse en central proklamation for kirken. Det var ikke noget,
der udviklede sig som en
myte efter mange år.
6. Bortset fra opstandelsen, er der ingen fornuftige forklaringer på, at
skeptikere som Paulus og
Jakob var klar til at gå i
døden for deres tro.
7. Den hurtige spredning
af kirker ville være komplet utænkelig, hvis de
ikke byggede på øjenvidner, der havde set Jesus i
live.
Jeg tror, Jesus er Guds
søn, og at han døde, for
at vi kan leve og blive fri
for en tyngende skyld. Jeg
tror på, at han opstod, for
at vi kan leve. Hvad tror
du?
I kirken vil vi fejre påsken,
og du er velkommen til de
forskellige gudstjenester
og arrangementer.

5. Fra begyndelsen blev
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Livsinterview

I Saralystkirkens dør kan
man blive budt velkommen af en nydelig herre
med et venligt smil. Hans
dialekt kunne lyde bornholmsk iblandet et par
andre sprogtoner. Det er
Frede Byg, 73 år, og aktiv
i kirken.

bor i dag i Solbjerg. Den
tidligere skolelærer har tilbragt adskillige år i Tyskland med kulturformidling.
At løse tråde og tilfældigheder kan danne et mønster i
et menneskeliv, viser samtalen med Frede.

eleven sit andet hjem, så Frede opkaldte sin søn efter Aarhusianeren.
I 1960 blev Frede læreruddannet, aftjente sin værnepligt og
tilbragte et år på bibelskole i
Tyskland. Da han i 64 skulle
arrangere en tysk ungdomslejr
på Bornholm, blev han kærester med en ung tysk pige,
- Jeg blev født i Thy, men kom Christa. De blev gift og bosatte
Frede er gift med Christa og som 1-årig til Bornholm, hvor sig i 1966 i Aarhus.
min far var præst. Som
10-årig flyttede vi til
Frede var glad for at være
Nordjylland, og som 15- lærer. Måske var hemmeligheårig tog jeg på kostsko- den hans gode fortælleegenle i Rønde for at blive
skaber. Han havde en opdigtet
student.
historie kørende, som fortsatte
Da den 15-års knægt
i det uendelige. Hvis han gik
for første gang havde
i stå, spurgte han bare elevertaget bussen ind til
ne: ”Hvad tror I så, der skete?”
gudstjeneste i Aarhus, Og så var historien jo reddet!
blev han ønsket ”god
Årene fra 69 til 71 tilbragte
søndag” af præsten og familien i en lille bygd på Grønstod så tilbage og følte land med deres to små børn.
sig ”lost”. Men en ung
Udfordringerne under de lidt
mand, Thorkild, tog sig primitive forhold, svejsede
af ham, så Frede fik en Christa og Frede endnu tættetilknytning til byen og
re sammen og satte sig spor i
menigheden. Hos
deres liv.
Thorkild fik gymnasieFrede Byg ser muligheder i løse tråde
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I 1979 var der atter en ”løs
tråd”, der udviklede sig til en
linje i Fredes liv. Han sad og
bladrede i en avis for at finde et
job til sin nabo, da hans øjne
faldt på et opslag: ”Leder af Det
danske kulturinstitut i Tyskland”. Uden at Christa vidste
det sendte Frede lidt på skrømt
en ansøgning dagen før deadline. Men da han blev kaldt til
samtale, måtte han jo gå til
bekendelse, og den 1. august
1979 tiltrådte han stillingen i
Dortmund, og parret flyttede
med deres tre små børn.

lykkedes, tog Christa til Tyskland igen med den 12-årige
Anja. De to ældste børn blev i
Danmark.

- Kirkesammenlægningen startede som et fornuftsægteskab,
men udviklede sig til kærlighed,
konstaterer Frede med et smil.

Christa blev senere sekretær
ved Kulturinstituttet. Det skete,
at hun sendte en gæst ind til
”direktøren”. Denne kunne godt
finde på at sige: ”Kom ud og
hils på min sekretær, vi har tre
børn sammen!” En sjov episode, som viser noget om omgangstonen mellem ægteparret
og Fredes humoristiske sans.

Frede og Christa er aktive med
besøgstjeneste, praktisk hjælp
og ikke mindst seniorarbejdet
”Imellem venner”,

I 2003 vendte Christa og Frede
atter tilbage til Danmark. De
glædede sig bl.a. til at komme
nærmere deres to børnebørn i
Nordjylland. Men atter skulle
Aarhus blive et omdrejningspunkt og en magnet for ægteparret. De fik en forespørgsel
fra Saronkirken og tog udforEfter de første tre år vendte
dringen op. Dermed blev de
Christa hjem til Danmark med vigtige brikker i den proces,
børnene. Det var meningen, at som førte til kirkesammenlægFrede skulle finde et passende ning og til dannelsen af Saralyjob i Danmark, men da det ikke stkirken.
- Jeg skulle bl.a. promovere
dansk kultur i Tyskland gennem
foredrag og kurser. Jobbet var
utroligt spændende og førte til
samarbejde med folk inden for
politik, teater, pædagogik og
mange andre områder.
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Privat er ægteparret åbne og
gæstfrie. De kan ikke skjule, at
de har bevaret deres kærlighed
til hinanden. Frede hjælper
gerne med derhjemme både
som ”køkkenskriver” og ”kok”.
- Jeg synes, at der ud af ”løse
tråde” har dannet sig et mønster. Retningen mod målet har
været der hele tiden, og vi er
dybt taknemlige for det liv, Gud
har givet os indtil nu.
Sagt af en mand, der har været
vidt omkring, men som har
bevaret en hel del dialekt fra sin
barndoms klippeø!
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Højtiden

Vi nærmer os den anden
store højtid i kirkeåret:
Påsken. Det fejrer vi også
i Saralystkirken.

mesøndag, den 17. april
10.30. En gudstjeneste
hvor påskens tema kommer
i fokus.

Palmesøndag
Vi begynder påskeugen
med en gudstjeneste Pal-

Skærtorsdag
En særlig torsdag, den 21.
april, hvor alle er velkommen til at deltage i et fælles
påskemåltid kl.
18.00. Der vil kl.
19.30 være en
dejlig stillegudstjeneste med tid
til fordybelse og
eftertanke. Der
vil også være

Påskesøndag den 24.
april kl. 10.30 er der konfirmation i Saralystkirken.
Denne søndag afslutter
årets konfirmandhold vinte-

rens undervisningsforløb
med et brag af en gudstjeneste. Gudstjenesten er
tydelig præget af konfirmandernes medvirken.
De deltager
med talkshow,
dans, musik,
sang og masser af sej musik. De bakkes
op af flere af
kirkens musikere og sangere.

nadver denne aften. Ønsker du at spise med for
kun 25 kr. for voksne og 15
kr. for børn, kan du tilmelde
dig på:
info@saralystkirken.dk
eller tlf. 86 16 24 25
Påskesøndag
Påskedramaet når sit højdepunkt påskemorgen, hvor
vi kan fejre, at Jesus blev
genoprejst fra døden. En
gudstjeneste med masser
af liv, sang og glæde. Se
mere her nedenfor.

Efter gudstjenesten er alle
gudstjenestedeltagere inviteret til reception i KulturCaféen.
Konfirmandundervisningen i
Saralystkirken lægger vægt
på gode relationer, sunde
oplevelser og nutidig undervisning. Konfirmanderne
har bl.a. været afsted på
flere lejre. Konfirmandundervisningen er et gratis
tilbud til alle, der går i 7. kl.

Konfirmanderne i Saralystkirken
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Koncert

Bjørn Eidsvåg er
”livssynsforankret”, men
siger hvad han vil – uafhængig af ”livssynsbåse”.
Denne betragtning er et
udtryk for hans opfattelse
af sig selv som skabende
kunstner.

trisk afdeling.
Flere af hans
tekster handler om mennesker, han
har mødt i
dette arbejde.

Dette er en slags programerklæring for hans musik. Han
når ud i alle kringelkroge af
tilværelsen med sine tekster,
men han tør godt tage Gud
med. Det er måske derfor, at
albummet ”Nåde” har rundet
over 200.000 solgte eksemplarer i hans hjemland, Norge. En samling, hvor Bjørn
Eidsvåg i sang efter sang
beskæftiger sig med døden
som tema.

Siden det
første album
udkom i
1976, er der
kommet en
række plader
fra hans
hånd, den
seneste i
Eidsvåg m. band er på turné og giver koncert i Aarhus
november
2010: ”Rundt neste sving”.
nemmer vi dog poesien,
stemningen og klangen.
Bjørn Eidsvåg er til sine
koncerter ledsaget af en
Køb billetten i Saralystkirken
række fremragende musikeeller overfør beløbet til billetre. Variationen i stilarter og
konto: 5751 / 0713 866 148
sangerens mørke, personlimed navn og adresse, og vi
ge vokal garanterer en konsender billetterne direkte
certoplevelse ud over det
hjem til dig.
sædvanlige.
Prisen er 150 kr. + 10 gebyr.
Eidsvåg synger naturligvis
Billetten kan også købes via
på norsk, og hvis ikke vi
Billetnet.dk
forstår alle nuancerne, for-

På albummet ”Pust”, som fik
særdeles gode anmeldelser,
er det livets gode kræfter,
som er omdrejningspunktet,
hvor der på ”Tålt” sættes
fokus på kærligheden.
Bjørn Eidsvåg, f. 1954, er
uddannet cand. teol og fungerede en årrække som
sygehuspræst på en psykiakirkebladet . marts/april 2011
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Foredrag

Når ulykken eller den pludselige alvorlige sygdom
rammer, vil der ofte opstå
et tomrum. Hvordan kan vi
håndtere en kritisk situation, når den opstår i vores
liv? Dette vil overlæge,
Knud Aage Møller besvare
under foredraget: Når
tæppet trækkes væk. Torsdag den 28. april kl. 19.30 .
Til daglig lever de fleste af
os med et billede af vores
eget liv og verden omkring
os, som noget, der er rimeligt trygt og forudsigeligt. Vi
lægger planer og vi forbereder os, så vi får gjort det, vi
gerne vil. Vi plejer at sige,
at sygdom og ulykke er noget, der rammer naboen.
Pludselig ser vi os selv som
naboer.
Den tryghed, man før levede
med, er nu væk. Det planlagte og forudsigelige liv
bliver pludseligt til noget,
hvor forudsigelser ikke
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findes, og hvor det er umuligt at lægge planer.
Vi kender godt til at bede om
hjælp til noget, vi ikke har
forstand på, eller noget, vi
ikke selv kan nå. Men dette
helt grundlæggende behov
for hjælp, der hvor man selv
er helt afmægtig, det er vi
sjældent ude for. Vi har det
bedst med at kunne klare
tingene selv.
Det er vanskeligt at acceptere, når tæppet trækkes væk.
Vi søger, efter mening og
sammenhæng når sygdommen rammer os, og kommer
ofte ud i eksistentielle overvejelser. Alle mennesker vil
på et eller andet tidspunkt i
livet opleve at miste en nær
pårørende. Hvad gør vi når
en alvorlig sygdom rammer
os, eller nogen der er tæt på
os?

Overlæge Knud Aage Møller

til at opbygge en kræftafdeling på Regionhospitalet i
Herning.
Pris ved indgangen 50 kr.
Inden foredraget kan en
middag nydes i KulturCaféen kl. 18.00 for kun 25 kr. for
voksne og 15 kr. for
børn. Bordbestilling på:
info@saralystkirken.dk
eller tlf. 86 16 24 25

Knud Aage Møller har arbejdet med kræftpatienter gennem 25 år og har været med
marts/april 2011 . kirkebladet

Gudstjenester

”Live fra Saralystkirken” er
et nyt gudstjenestekoncept der har debut fastelavnssøndag den 6. marts
kl. 10.30 , hvor alle generationer deltager.
Velkommen til et
arrangement
der giver fælles
oplevelser og gode
relationer mellem
generationer. Vi
har på årsbasis
planlagt tre ”Live
fra Saralystkirken” gudstjenester - fastelavn,
sommer og jul.

Et sted mellem 100.000
og 150.000 vil søndag den
3. april kl. 10.00 lytte til
gudstjenesten fra Saralystkirken, når den sendes
direkte på DR P1.
Normalt er gudstjenesten kl.
10.30, men er i dagens anledning er den flyttet til kl.
10.00.

Det bliver gudstjenester,
hvor alle kan deltage - uanset alder. Der vil være flere
små indslag.
Program highlights for den 6.
marts, hvor temaet er: ”Hvad
er du værd”: Det store
spejl,

den aktive historie, de levende kopier, de mærkelige
værter, talkshow, den levende statue foruden masser af
god musik.
Vi skal også ”slå katten af
tønden”, spise boller og
drikke kaffe. Kom gerne
udklædt.
Der er
gratis
entré.

Vi tager udfordringen op og
vil præsentere kirken for
hele landet. Selv synes vi,
gudstjenesten er tidssvarende med meget musik og en
forkyndelse som kan relate-

res til dagligdagen for mange mennesker.
.

Det er spændende at lave
en gudstjeneste med så
mange lyttere. Det kræver
en vis præcision så lytterne
ikke tror, signalet er faldt ud.
kirkebladet . marts/april 2011
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Relationer

Vil du gerne vide mere om
Saralystkirken, arbejdet,
visionen, historien og
teologien, så er du velkommen til at deltage i
Kirkekurset torsdag den
15. marts kl. 19.00.

Hvert år - den første fredag i marts - forener Bededagen kristne kvinder i
mere end 180 lande i et
verdensomspændende
fællesskab omkring bøn
og handling.
Aarhus er naturligvis også
med i dette store netværk og
arrangementet afholdes i år
fredag den 4. marts kl. 16 i
Klosterkirken, Vestergade
21.
Emnet for bededagen, der i
år afholdes d. 4. marts, er
10

Det er et kursus, der er designet for alle, der gerne vil
vide noget mere om kirken
Kirkekurset 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
 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!

”Hvor mange
brød har I?”
Ordene er hentet fra beretningen om Jesus,
der velsigner
maden, så det,
der kun var
tiltænkt nogle
få, blev til et
måltid for mange tusinde.
Og alle blev mætte.
Det er en betagende tanke,
at kristne kvinder over hele
kloden beder de samme
bønner denne dag. Det sker

Søndag den 20. marts byder
vi velkommen til nye medlemmer i Saralystkirken,
ønsker du at blive medlem
eller vil du blot vide mere om
kirken, så deltag i dette kirkekursus.
Tilmelding på:
info@saralystkirken.dk eller
tlf. 66 140 140

time for time, fra øst og til
solen går ned over til den
vestlige kyst i Nord- og Sydamerika.
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Åsmøde

Søndag den 13. marts kl.
12.30 er der årsmøde i
Saralystkirken.
Årsmødet er stedet, hvor vi
ser tilbage på året der gik,
med beretninger og
tilbageblik. Det er også på
årsmødet, vi ser frem mod
de kommende år.

.
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 sidste nye
medlemmer præsenteres
her.

Her vælges menighedens
ledelse - eller
menighedsrådet - som det
kaldes i vores terminologi.
Her træffes afgørelser om
kirkens økonomi, og mange
af de tiltag, der kommer til at
præge kirkens liv i den
kommende tid, bliver
besluttet her.

Vil du vide mere om
Saralystkirken, er du velkommen til at deltage i et
introkursus. Her kan du
stille alle dine spørgsmål
om kirken og forhåbentlig få
svar.

Karen og Ole Henneberg
kirkebladet . marts/april 2011

Vi har selv ansvar for at
virkeliggøre det, vi nu måtte
beslutte, og det medfører det
store engagement.
Kirken er ingen loge og årsmødet åbent for alle. Det er
dog kun ”medlemmer”, der
kan stemme. Inden
årsmødet er alle velkommen
til at deltage i en
fælles frokost,
bestående af det, vi i
fællesskab kommer
med.

Næste kursus er tirsdag den
15. marts kl. 19.00.
De sidste nye medlemmer
præsenteres her.

Jesper Olsen
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Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
- et sted med mange muligheder
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Udpluk bl.a. fra konfirmanderne, indsættelsen af Teenagepræsten Jesper Olsen m.m.

