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Det sker i Saralystkirken
Søndag
d. 3/1

10:30

Gudstjeneste med
børne- og betweenkirke
Taler: John Lorenzen

Torsdag
d. 7/1

19:00

Ungkirke

10:30

Gudstjeneste med børne- og betweenkirke
Taler: Jørgen Casparsen

Søndag
d. 10/1

Tirsdag
d. 26/1

RockSolid

19:00

Bedemøde: Kontakt
Nina for at høre hvor.
tlf. 61 67 28 00

Onsdag
d. 27/1

19:00

KOININIA Øver

19:00

Kirkekursus: 5 ting
du gerne vil vide om
Saralystkirken

Torsdag
d. 27/1

19:00

Ungkirke

Søndag
d. 31/1

10:30

Gudstjeneste med børne- og betweenkirke
Taler: John Lorenzen

Bedeuge: Se program
Tirsdag
d. 12/1

18:00

18:00

RockSolid

19:30

Evangelisk Alliance
Taler: Maria Thaarup

Torsdag
d. 14/1

19:00

Ungkirke

Søndag
d. 17/1

10:30

Nadvergudstjeneste med
børne- og betweenkirke
Taler: John Lorenzen

Tirsdag
d. 19/1

18:00

RockSolid

Onsdag
d. 20/1

19:00

KOININIA Øver

Torsdag
d. 21/1

19:00

Ungkirke

Søndag
d. 24/1

10:30

Gudstjeneste med børne- og betweenkirke
Taler: John Lorenzen

Projekt

AarhusCare
Saralystkirken er en del af Kirkernes Sociale
Arbejde, og herigennem kan vi nu tilbyde
gratis psykologisk rådgivning og samtaleterapi til voksne borgere over 30 år i Aarhus
Kommune. Det er et tilbud, der hedder
Aarhus Care, som er drevet af frivillige
terapeuter og kandidatstuderende på
psykologi, der alle har et ønske om at gøre
en forskel for mennesker, som har brug for
at tale med én om livets udfordringer, kriser
eller andet.
AarhusCare henvender sig særligt til
borgere, der har svært ved at anvende de
offentlige tilbud eller er dårligt økonomisk
stillet i forhold til selv at skulle betale for et

privat terapeutisk forløb hos en praktiserende psykolog eller psykoterapeut.
Aarhus Care har terapeuter fordelt på forskellige lokaliteter i Aarhus. Det er et tilbud
drevet af Blå Kors Danmark og KSA Aarhus
med støtte fra TrygFonden. Ønsker du at
benytte dig at tilbuddet, vil samtalerne
foregår i Saralystkirken.
Læs mere her: https://aarhus-care.dk.
Hvor du også finder kontaktoplysninger.
- Det er et godt tilbud som vi er glade for at
være en del af, siger John Lorenzen.

Arrangement

Fællesbøn i byens kirker
Søndag d. 10/1 - Søndag den 17/1
Hvert år i uge 2 mødes kristne over hele verden til bøn arrangeret af Evangelisk Alliance
(EA). Også i Danmark og i Aarhus mødes
kristne fra mange forskellige kirker. Der er
arrangementer hver dag fra søndag den 10.
januar til søndag den 17. januar. Der er udarbejdet et bredt sammensat program med
bøn for både børn, unge, voksne og ældre.
Vi er naturligvis meget opmærksomme på
COVID-19, og arrangementerne gennemføres kun, hvis det er forsvarligt

lærer hinanden at kende. Tirsdag aften
er Saralystkirken vært og Maria Thaarup,
præst i Metodistkirken, taler.
Temaet for bedeugen er: Bibelen og bibelbrug. Hver aften vil der være forskellige
vinkler på dette tema.
Læs mere om temaet i bedefolderen, der
ligger i hall’en. Det er også muligt at finde
oplysninger på evangeliskalliance.dk eller
Facebook ’Evangelisk Alliance Aarhus’.

Hvert arrangement har en værtskirke og en
taler fra en anden kirke. Dette er medvirkende til, at kirkerne beriger hinanden og
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Glimt fra — Livet i Saralystkirken

Velkommen til nye medlemmer

Ditte og Filip Brun Bech-Larsen

Rebekka Rahbek

Daniel Ireland

Præst
John Lorenzen tlf. 61 79 42 47
Træffes bedst 9.00 - 13:00 u/man.
jl@saralystkirken.dk

Økonomi
Bo Jørgensen tlf 30205613
bojocn@gmail.com
2316-0804224955

Frivillig Stab og booking
Ina Jørgensen tlf. 21 45 12 65
inajorg@gmail.com

Formand
Jørgen Møller tlf. 20 90 09 61
jm@saralystkirken.dk

MobilePay
524061

Ungkirke
Mads Kleis Remme tlf 30483771
madsremme@gmail.com

