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John Lorenzen (redaktør)  61 79 42 47
Ole Bering,  86 27 90 25
Henriette Frandsen,  50 75 65 71
Forsidefoto: Vi tænder lys
2

Leder

Vi kan glemme Tante Annies fødselsdag, andre
mærkedage, og vi mænd
kan glemme vores egen
bryllupsdag - det sker kun en
gang! Men julen er der ingen der
glemmer! Julen er suverænt den
vigtigste mærkedag på kloden.
Du kan være hindu, buddhist eller
muslim. De opdager det alle sammen. Hele verden går i en speciel
kardance omkring julen.
Der er noget særligt omkring julen,
og det skyldes ikke Disney eller
Magasin. Det skyldes personen
Jesus, den han var, det han sagde,
og det han gjorde.
Han blev født i en lille glemt ubetydelig by som søn af en teenagemor.
Han voksede op i en anden anonym
landsby, og boede der indtil han var
30 år. Derefter rejste han rundt som
prædikant i tre år. Han havde aldrig
et embede. Han fik aldrig en familie
og ejede aldrig et hus. Han fik ikke
nogen højere uddannelse, og han
besøgte aldrig en storby. Han rejste
aldrig længere væk end 300 km fra
sit fødested. Han gjorde ikke noget
af det, vi normalt forbinder med
storhed. Han havde ingen andre
anbefalingsbreve end sig selv. Han
var så fattig, at han sagde om sig
selv, at han ikke havde noget at
lægge sit hoved på. Han lånte en
november/december. kirkebladet

anden mands æsel til at
ride på, og han sejlede i
en anden mands båd. Da
han døde blev han begravet i en lånt grav. Det
eneste han ejede, var
den kjortel han stod og
gik i.
Han skrev aldrig en bog.
Alligevel ville alle de ord
som er skrevet om ham
nemt kunne fylde tusindvis af biblioteker. Han
blev kaldt rabbi, men
grundlagde aldrig en
skole for at videreføre sin
lære. Alligevel har hans
undervisning overlevet
gennem 2000 år. Han
studerede aldrig medicin.
Alligevel gav han lægedom til de syge, uanset
hvad de led af.
Han var kun 33 år da
folkestemningen vendte
sig mod ham. Vennerne
flygtede fra ham, og han
blev udleveret til sine
kirkebladet . november/december

fjender. Han blev nedværdiget i en farce af en
retssag, og blev til sidst
naglet til et kors mellem
to gangstere, medens
beskyldningerne haglede
mod ham. Da han døde
gemte solen sit ansigt, og
hele himlen hyllede sig i
en sørgedragt.
19. århundrede er gået. I
dag er han fortsat den
centrale skikkelse i menneskeslægten. Tiden
dateres ikke efter Roms
grundlæggelse, den franske revolution, Muhammeds flugt, Kartagos fald,
eller Buddhas fødsel,
men efter denne mands
uanselige fødsel. Han
engagerede sig aldrig
politisk. Han bar aldrig
noget sværd, organiserede aldrig en hær, opbyggede aldrig en flåde,
havde aldrig noget luftvåben. Alligevel grundlagde
han et rige med millioner

af efterfølgere. Ingen har
haft så stor indflydelse på
menneskeheden og menneskers liv, som dette
ene specielle liv.
Jesu liv var kendetegnet
af nærhed, barmhjertighed og genoprettelse.
Han kom for at frelse,
ikke for at fordømme.
Han gjorde Gud til et
Menneske.
.
Vi bliver i julen udfordret
til at fundere over, hvad
der holder i vort liv, både
når livet er smukt, men
også når det gør ondt.
Lukas 2:10-11 "Du skal
ikke være bange, for jeg
kommer med en god
nyhed. Den vil blive til
stor glæde for folk. I dag
har I fået en frelser!”
Glædelig advent!
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Livsinterview
Interview

Hans Højgaard, 66 år, ses
ikke sjældent med et hakkejern uden for Saralystkirken.
Den pensionerede dyrlæge
kan godt lide frisk luft og
fysisk arbejde, noget han
allerede fik grundlagt, da
han som dreng skulle hjælpe til på det lille husmandssted, hvor han trådte sine
barnesko.

Hans har skrevet én jobansøgning i sit liv. Det var til en dyrlægepraksis i Skanderborg.
Han fik stillingen og arbejdede
der 35 år. Efter de første 7 år
blev han kompagnon.
”Det var nogle fantastiske år.
Efter morgenmaden læste
Jeg kunne lide det brede spekHans Højgaards far altid et
trum af dyr, som jeg behandlestykke fra Bibelen eller en
de: køer, lidt grise, heste, hunandagtsbog, og der blev sun- de og katte. Jeg har opereret
get en salme.
på en sæl og lavet kejsersnit
”Gården lå lidt vest for Grind- I 15-års alderen flyttede Hans på en silkeabe, der fødte to
sted”, fortæller Hans. ”Vi var
med familien ind til Grindsted, abebørn på 45 gram!”
fire søskende, hvoraf jeg var
hvor han tog sin studenterek- Når Hans har stået over for en
nummer to. Det var en barnsamen. Allerede fra begyndel- vanskelig opgave, en operatidom med mange dyr. Vi havde sen af gymnasiet havde han
on han ikke havde prøvet før
grise og køer, og i tiårsbesluttet, at han ville være
f.eks., bad han altid en stille
alderen fik jeg et kaninhold,
dyrlæge. I 1968 startede han bøn til Gud om, at det måtte
som på sit højeste var oppe på på Landbohøjskolen i Køben- gå godt. Mange gange oplevenæsten 100. Min far leverede havn.
de han, at der kom et svar i
foderet, jeg passede kaniner- ”Europa stod i flammer med
form af én eller anden løsning
ne og fik indtægterne, når de studenteroprør rundt omkring. på problemet.
blev slagtet.”
Men det mærkede vi ikke så
meget til på Landbohøjskolen. Hvilket forhold har man som
Om søndagen efter kaffen gik Dér var man mere jordnær!”
dyrlæge til ”kunderne”?
familien ofte ud for at se på
”Da jeg var færdig som dyrlæ- ”Ja, at være dyrlæge er en
markerne, og så sagde Hans' ge, var jeg 8 måneder i Civil- trekant-oplevelse, for der er
far måske: ”I næste uge skal
forsvaret. Det vigtigste fra den patienten (dyret), klienten
VI have hakket roer!” eller: ”VI periode var, at jeg lærte at
(ejeren) og dyrlægen. De beskal have høstet hø!” Det fik
sove på alle tider af døgnet.
slutter, hvad dyret fejler, og
børnene til at føle sig inddra- Det kom mig siden til gode,
hvordan det skal behandles.
get i den lille virksomhed, som når jeg f.eks. havde været på Patienten gør næsten aldrig
sådan et husmandssted var.
arbejde til ud på natten. Når
vrøvl. Men det kan klienten
”Jeg er én af de få, der kan
jeg så kom hjem, tog jeg en
godt finde på!”
hakke roer, for det lærte jeg
skive rugbrød og et glas mælk
som barn,” siger Hans med et og sov to minutter efter!”
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glimt i øjet. ”Og den dag i dag
kan jeg godt lide at lave fysisk
arbejde, for så kan man gå og
føle sig fuldstændig fri til at
tænke, måske få ryddet op på
sin ”harddisk”.

november/december. kirkebladet

Allerede i gymnasiet blev Hans
kæreste med Maibrit, som
også er fra Grindsted. De
mødtes igen i København,
hvor Maibrit læste til ergoterapeut. De blev gift i 1972 og
boede først i en lejlighed i
København, hvor de var involveret i det kristne studenterarbejde Navigatørerne. Nogle
gange var der op til 20-25
unge i deres lejlighed.
Hans og Maibrit flyttede siden
til Skanderborg og fik en børneflok på fem. Der var nok at
se til, men da børnene var små
havde de ung pige i huset, så
der altid var nogen, når børnene kom hjem fra skole eller
institution.
Hvad gør I i dag for at holde
sammen på ”tropperne”, 5
børn og 9 børnebørn?
”Ja, i år lykkedes det os faktisk
at være af sted alle sammen
en hel uge på en campingplads i Sverige. Det var en stor
succes. Men ellers har vi nogle
gange været af sted på vinterferie med en del af flokken,
eller vi mødes i Skanderborg
eller i vores sommerhus ved
Ebeltoft.”

Hans Højgaard elsker at være i gang og er ikke bange for at gå foran

taler med dem om forskellen på som mænd kan have her.
Danmark og Afrika, også i tankegangen.”
Hvilken profil synes du, kirken skal have?
Gennem årene har ægteparret ”For mig er det vigtigt, at kirken
haft et stort kirkeligt engageer åben og favnende. At vi ser
ment. I Saronkirken var Hans
forskellighed som en rigdom og
en overgang leder af Ungdoms- ikke som et problem, når vi
Hans og Maibrit har altid haft et foreningen, og han har siddet i f.eks. kan have forskellige opåbent hjem. Det har en hel del landsledelsen for Missionsfor- fattelser af etik eller teologi. Det
nydt godt af, efter at de fem
bundets Børn og Unge. Ud over er også særdeles vigtigt, at
børn er flyttet hjemmefra.
arbejdet med hakkejernet i
Jesus er levende for den enkel”For tiden er vi kommet i ”etnisk Saralystkirken, er Hans med i
te. At han er i centrum, og at vi
mindretal”, siger Hans. ”For vi Saralystkirkens VenneCafé
ved, at uden ham og hans død
har tre afrikanske studerende
samt mandegruppen. Han sæt- og opstandelse var der ingen
boende. Vi får nogle gode sam- ter stor pris på de samtaler, de kristendom.
kirkebladet . november/december

5

Medmenneskelig

SaralystFonden blev stiftet
i marts 2013, og formålet er
at gøre en forskel for vanskeligt stillede medmennesker i Danmark.
Hvordan går det så? Det har
vi spurgt bestyrelsesformanden, Dorthe Suell, om:
”SaralystFonden har to formål: at tage initiativ til, og
drive sociale projekter og at
yde direkte støtte til børn og
unge i økonomisk vanskeligt
stillede familier i Danmark.”
Nogle af de projekter, der
nyder godt af SaralystFonden er:
SaralystFamilien:
12-15 mødre og deres børn
mødes hver mandag til samvær med hygge, kaffe, lektiehjælp og aftensmad. Fonden
har fundet midler til at støtte
bl.a. flere ferieophold og en
tur i Ree Park. Næste gren i
SaralystFamilien bliver en
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gruppe for unge, der har
brug for voksenstøtte.
Musikdag i efterårsferien:
Gennem Nordea-fonden fik
SaralystFonden bevilliget
midler til afholdelse af en
musikdag i Saralystkirken
under ledelse af musikskoleleder Maj-Lis Hoffer Henriksen. Mere end 30 børn deltog.
Uddelinger:
Der gives støtte til børn og
unge i familier med én forsørger på kontanthjælp,
dagpenge, el. lign. I 2013
støttede Fonden 45 familier.
Der ydes bl.a. tilskud til vintertøj, sommertøj, fødselsdag, cykel, jul, kontingent til
fritidsaktiviteter, m.m.
Så man kan sige, at SaralystFonden er kommet godt
fra start og virkelig fortjener
betegnelsen ”månedens
succes” i
Saralystkirken. Men
ifølge Dorthe
Suell er behovene hos
socialt udsatte familier i
Danmark så
store, at der
også i fremti-

den bliver rigeligt brug for
SaralystFonden til at afhjælpe nøden i Danmark.
”Vi modtager langt flere ansøgninger, end vi kan imødekomme,” lyder hjertesukket
fra Dorthe. ”Det er svært at
give afslag. Ifølge Red Barnet er 65.000 børn fattige i
Danmark. Det er dem, der
f.eks. aldrig kommer med
klassen på tur eller med
forældrene på sommerferie.
Det er de børn, der vokser
op i familier med misbrug og/
eller psykiske lidelser. Det er
også de børn, der vokser op
på institution. Det er disse
børn og unge vi gerne vil
støtte igennem SaralystFonden.”
Man kan som privat støtte
ved at sende beløb til SaralystFondens konto: 23166277891334.
Eller man kan som virksomhed støtte gennem Fondens
sponsorkoncept.
Info om SaralystFonden:
Tlf. 2144 9686
Mail: info@saralystfonden.dk
Èt af de børn, der var med i
sommerhus i foråret sagde
efter nogle timer: ”Det her er
Paradis!” Den bemærkning
taler da for sig selv!
november/december. kirkebladet

Julekoncert

Mandag, den 15. december
kl. 20.00 står Anne Dorte
Michelsen med musikere
klar på scenen i Saralystkirken. Denne aften giver hun
et brag af en stemningsfuld
julekoncert!
Michelsen fortolker julens
mest elskede sange og salmer, krydret med nogle af
sine egne kendte og populære sange.
Julekoncerten spænder over
Tøsedrengenes store pophits,
solokarrierens eftertænksomme kompositioner, og hendes
nænsomt nærværende nyfortolkninger af nogle af det danske sprogs inderligste sange
og salmer.
Anne Dorte Michelsen synger i Saralystkirken den 15. december kl. 20.00

»Det er meget stærke
tekster, som rummer en beskrivelse af den tvivl, tro,
længsel, kærlighed og indre
strid, som er ligeså eviggyldigt
relevant i dag, som det var i
den tid, salmerne blev skrevet. Vi har så travlt med os
selv, og der er så mange
steder i vores samfund, hvor
man ikke føler sig inkluderet,
men i kirken kan alle nynne
med og blive inddraget i det
fællesskab, vi alle har rod i,«
kirkebladet . november/december

siger Anne Dorte Michelsen.
Hun bliver akkompagneret af
en duo bestående af nogle af
Danmarks bedste musikere
på guitar og klaver.

billet@saralystkirken.dk

Oplys navn, adresse, samt
antal billetter, overfør efterfølgende beløbet til konto
0891 - 200 59 26
Billetinfo:
Vi sender herefter billetter til
Billetprisen er 150 kr. + gebyr. dig. Gebyr 10 kr. pr. billet.
Billet kan købes på BilletDu kan altid kontakte os for
net.dk
nærmere information
på info@saralystkirken.dk
Billetter kan købes i Saralyst- eller tlf. 66 140 140
kirken via følgende e-mail:
7

Muligheder

Torsdag, den 18. december
kl. 18, er det igen blevet tid
til et højdepunkt i julemåneden: Kultur Caféens
traditionsrige julefrokost
med alt til faget hørende!
Alle er velkomne til at komme og få en dosis julestemning sammen med lidt
godt til sidebenene!
Lun leverpostej, and, frikadeller og et par lækkerier
mere vil være linet op på det
store bord, lige til at gå til!
Rundt omkring bordene i
caféen kan man så sidde og
nyde julefrokosten og have

Et af julens mange højdepunkter kunne være julegospelkoncerten i Saralystkirken.
Onsdag, den 10. december
kl. 19.30 byder vi indenfor til
en svingende gospelkoncert
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hyggeligt samvær
med børn og
voksne.
Prisen for julefrokosten inkl. ét
glas rødvin eller
én sodavand er
60 kr. Børn fra 412 år halv pris.
Efter spisningen
er der sang, leg
og underholdning
for børn og
Julefrokost med overraskende indslag
voksne. Det
hele kulminerer med miniBord kan reserveres på
bankospil. Man skal blot
kulturcafé@saralystkirken.dk
medbringe en gave til ca. 20
eller på tlf. 6167 2800.
kr. for at deltage.

med koret KOINONIA.
Koncertrepertoiret er bredt
sammensat, og der vil være
noget for enhver smag.
Numrene spænder fra swingende up-tempo numre,
nyere gospelsange og smukke ballader.

KOINONIA er klar til et brag af en koncert

KOINONIA består af mere
end ca. 50 sangere og musikere, og er en del af Musikskolen i Kirke- og Kulturcentret.
Entré ved indgangen 50 kr.,
og børn under 12 år fri entré.

november/december. kirkebladet

Relationer

Den 3. søndag hver måned
er der ingen almindelig
gudstjeneste, men i stedet
er der mulighed for at mødes i klyngefællesskaberne
rundt omkring i byen.
Klyngefællesskabet er en
mulighed for at lære andre i
og omkring Saralystkirken
bedre at kende. Klyngerne er
forskellige i både antal og
målgruppe, og netop dét gør
mulighederne mange. En
klynge samles om et socialt
arrangement, deler tro og
deler liv. Følgende klynger
mødes om søndagen:
Saralystklyngen:
Denne klynge mødes i Saralystkirken kl. 10.30, og er for
alle der har lyst til at deltage!
Klyngen vil læse og drøfte en
spændende bibeltekst sammen. Der vil naturligvis også
være kaffe m.m.
Info: Frede Byg
Tlf. 87 48 08 51
chrifre.byg@gmail.com
Familieklyngen:
Familieklyngen er et mellemstort åbent fællesskab, bestående af familier/voksne med
hjemmeboende børn.
Vi mødes til brunch kl. 10.30 alle medbringer noget til et
fælles bord. Programmet er
ikke altid så afgørende – vigtigst er det, at både børn og
kirkebladet . november/december

voksne hygger sig, og lærer
hinanden at kende. Vi vil som
oftest synge lidt sammen og
dele en tanke, som måske
leder til en samtale.
Info: John Lorenzen
Tlf. 61 79 42 47
jl@saralystkirken.dk
Walk and talk klyngen:
Klyngen er for alle som kan
lide at gå en tur, og på den
måde få rørt sig. Det er vores
erfaring, at man tænker og
taler godt, når man går sammen ude i naturen.
Turene starter med et lille
oplæg til refleksion.
Info: Karen Fredslund
Tlf. 23 11 00 33
karenfredslund3@gmail.com

Gruppen mødes både i private hjem og på offentlige steder.
Info: Knud Aage Møller
Tlf. 25 24 85 68
kaam@saralystkirken.dk
Der er klyngesøndag, den 16.
november og den 21. december.

Ungkirkeklyngen:
Vi begynder kl. 10.30, og
mødes lidt forskellige steder.
Vi lægger vægt på at være
kirke i hjemmet og i hverdagen, og på klyngesøndage vil
der både være plads til lovsang, oplæg, nadver, frokost,
hygge og spil. Der er altid
fælles frokost, hvor alle kan
medbringe noget til et fælles
bord.
Info: Jesper Olsen
Tlf. 26 22 28 75
jo@saralystkirken.dk
Trigeklyngen:
Klyngen mødes i Trige og er
for danskere og grønlændere.
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Fest

Når det sidste julehjerte er
flettet, og anden er sat i
ovnen, er det tid for julegudstjenesten.
Juletræet er tændt, og julesalmerne klinger i det fyldte
kirkerum, og vi byder velkommen til årets julegudstjeneste onsdag, den 24.

Velkommen til en super
festlig nytårsfest.
For tredje år i træk, vil vi
også i Saralystkirken skabe
et fællesskab omkring denne
årets sidste aften, et fællesskab hvor alle er hjertelig
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december kl. 15.00. Stilen er
afslappet og feststemt, musikken og sproget er nutidigt,
og her er plads til børnene.
Dette er en julegudstjeneste
for alle - uanset alder! Der vil
være julesalmer, små overra-

velkomne. Der vil med garanti ikke mangle noget på
bordet, når vi sammen har
lyttet til dronningens nytårstale kl. 18.00.
Der bliver sørget for lækker
mad, men drikkevarer
skal deltagerne selv
medbringe. Sodavand kan købes i
caféen. Et glas til
at skåle med kl.
24 er inkluderet i
prisen, som vil
blive ca. 100

skelser, festlig sang og musik.
Gudstjenesten varer en time.
Velkommen til årets julegudstjeneste!

kroner, der afregnes på aftenen.
Deltagerne er i fællesskab
ansvarlige for, at det bliver
en festlig aften, og opgaver
vil blive uddelegeret. Hvad
der skal medbringes, aftales
efter tilmelding. Underholdende indslag, quizzer, lege,
en sjov sang modtages med
tak!
Tilmelding til Hanne Bering:
tlf. 5093 1991 eller via tilmeldingsseddel, der lægges
frem i KulturCaféen i december.
november/december. kirkebladet

Spænding

Søndag, den 14. december
kl. 14 afholder vi igen julefest i Saralystkirken.
Det er altid festligt med flot
pyntet juletræ, hyggelige

kaffeborde og masser af
julehumør.
Det bliver en rigtig hyggelig
eftermiddag, hvor vi skal
høre om Jesu fødsel, synge

julens salmer og sange, danse om juletræet, hygge os
med kaffe og kage, sodavand
og juleknas.
Denne eftermiddag vil deltagerne kunne nyde byens
største og flotteste kagebord!
Alle er velkommen til at medbringe en lagkage til dette
store fælles kagebord.
Mon ikke der også er en
godtepose til alle børnene?
9
Så hjertelig velkommen
til
Saralystkirkens julefest!

Lene Carlsen fylder torsdag,
den 13. november 60 år
Alex Petersen fylder tirsdag,
den 25. november 65 år.

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.

Onsdag, den 26. november
fylder John Lorenzen 50 år.
Han holder åbent hus og
housewarming i sit nye hjem,
Runegårdsvej 17, Højbjerg. Vil du vide mere om
Velkommen forbi fra 14.00kirken, er du velkom18.00.
men til at deltage i et
intro/info kursus. Næste
Fredag, den 14. december
kursus er tirsdag, den
fylder Werner Berle 60 år.
2. december kl. 19.00.
Stort tillykke til alle fire!
kirkebladet november/december
.

Tilmelding til kirkekurset:
tlf. 66 140 140.
Her præsenteres kirkens
nyeste medlem :-)

Marie Louise Pedersen
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Kurset henvender sig til alle,
der gerne vil vide mere
eller ønsker at genopfriske det
grundlæggende i den kristne tro.
Kurset kører over 11 lektioner
samt en lørdag .
Alpha begynder med en middag.
Derefter er der foredrag og drøftelse.
Hver kursusaften slutter kl. 21.00
og koster kun kr. 30 pr. aften
Der betales fortløbende.
Alpha kurset begynder
torsdag den 22. januar kl. 18.00.

Info og tilmelding
Tlf. 29 84 80 37
alpha@saralystkirken.dk
Se kursusemnerne på
saralystkirken.dk
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Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
- et sted med mange muligheder

