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Relationer til andre mennesker kan være noget af det
mest fantastiske og livgivende...
men de kan også være det modsatte - besværlige, konfliktfyldte
og nedbrydende.
Efter Adam og Eva, blev venskaber
ikke længere noget der bare var der
helt automatisk. Venner og venskab
er noget vi alle gerne vil være en
del af. Et godt venskab er som en
katalysator der gør noget godt ved
os, motiverer os og har en positiv
indflydelse på vores tilværelse. Vi
har brug for venner, og vi har brug
for at være en ven.
“Dette er mit bud” siger Jesus, “at I
skal elske hinanden, ligesom jeg
har elsket jer.” Dette er jo også det,
vi kender Jesus for, dette med at
elske hinanden og behandle hinanden med respekt.
- I elsker hinanden og ethvert menneske, som I kommer til at leve
sammen med!
Her har vi gået og troet, at frihed
udspringer af uafhængighed. Men
den sande frihed ligger i beslutningen om at give os selv i kærlighed
til andre. Guds riges fornuftsstridige
lov betyder, at det er først når vi
september/oktober. kirkebladet

opgiver dét, vi klamrer os
allermest desperat til, at
vi i virkeligheden modtager det. ”At omklamre
ødelægger. At overgive
opbygger og forvandler”
siger psykologen David
Benner.
I sidste instans kan viljen
aldrig forene os med
livet. Vi kan ikke ville
kærlighed, men vi kan
være åben for kærlighed.
Vi kan ikke ville tilgivelse,
men vi kan være åbne
over for at modtage den
gave det er, at få et hjerte
som er villigt til at tilgive.
Det er tragisk, at vores
disciplin – åndelig eller ej
– somme tider kvæler det
liv, Jesus taler om. Det er
farligt når vores evne til
at være viljestærke og
beslutsomme får os til at
blive selvtilfredse og
hovmodige – også når
det gælder gode formål.
kirkebladet . september/oktober

Den kristne tros væsen
og væsentlighed er kærlighed. En kærlighed der
får os alle til at falde til ro,
i troen på at vi er elsket,
som de mennesker vi nu
engang er.
Jeg kan ikke bare sætte
min selvbestemmelse til
side, og en gang for alle
vælge Guds vilje frem for
min egen. Det eneste jeg
kan gøre, er at tale ærligt
med Gud om min sjæls
virkelighed. Og jeg kan
igen vende mig til Gud og
høre Jesu blide og indbydende ord: ”Kom til mig,
alle I som slider jer trætte, og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer
hvile. Tag mit åg på jer,
og lær af mig, for jeg er
sagtmodig og ydmyg af
hjertet, så skal I finde
hvile for jeres sjæle.”
Matthæusevangeliet 11.
28-29.

Vi skal ikke jage nogen
på porten, vi skal heller
ikke forvandle vore liv til
grædemure. Vi skal
tværtimod gøre som Jesus har lært os. Vi skal
vie vores liv til at nedrive
alle mure, der sætter
skæl mellem mennesker.
Vi skal gøre alle røverkuler til bedehuse. Vi skal
sætte os op imod døden i
alle dens former, og vende os hen imod den Gud,
der giver livet. Vi skal
søge klarhed, helhed,
fællesskab og forsoning.
Guds Fred.

.
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Livsinterview
Interview

Knud Aage Møllers liv er
kendetegnet ved engagement. På sin venlige facon
har han virket som kræftoverlæge i Herning, men
sideløbende med karrieren
har han altid brændt for
evangeliet og kirkens
arbejde. Som formand for
Saralystkirken er han med til
at lægge nogle linjer for
fremtiden. Knud Aage er
ivrig amatørornitolog.
-Jeg er født og opvokset i
København. Da jeg var 12 år,
syntes mine forældre, det var
en god idé at sende mig på
kostskole, og det blev så til 7
år på Sorø Akademi.
Hvorfor sendte dine forældre dig til Sorø?
- Dels var jeg enebarn, og dels
var jeg kommet ind i noget,
der ikke var så godt med
smårapserier og den slags.
Min familie, der bestod af læger og pædagoger, gav mine
forældre det råd at få mig
sendt af sted, og jeg blev utrolig glad for tiden på Sorø.
Derefter tog Knud Aage første
del af medicinstudiet i København, hvor han mødte Vibeke.
De blev gift i 66 og flyttede til
Aarhus, hvor de tog anden del
af studiet. De var blevet invol4

veret i det kristne studenterarbejde, Navigatørerne. Efter
endt studium rejste de til Sverige, hvor de virkede i 4 et
halvt år, hun med lungemedicin, han med ”almen praksis”.
-Jeg blev totalt fanget af onkologi, kræftsygdomme, fortæller
Knud Aage. Så da vi kom
hjem til Aarhus, blev jeg ansat
på Radiumstationen, hvor jeg
var fra 79 til 89. Herefter gik
turen til Herning, hvor jeg blev
bedt om at komme ud og starte noget op. Det blev til en
årrække som ledende kræftoverlæge, hvor jeg fik bygget
en afdeling op fra stort set
ingenting.

stolsk Kirke i København, og
jeg fulgte som dreng med dem
i kirke. Jeg var meget optaget
af Bibelen og blev søndagsskolemedarbejder hos en
mand, der i dag er 90 år. Han
var dengang et forbillede for
mig. Det var en irsk prædikant,
der ved et møde kaldte mig
frem til ”bodsbænken”, hvor
jeg bøjede knæ for Jesus, som
man gjorde det dengang. Jeg
var derefter så heldig, at der
var en kristen i Sorø, som fik
mig med i et fællesskab. Her
lærte jeg mine første fire bibelvers.

Senere fik Knud Aage sammen med Vibeke yderligere
Hvad er spændende og gibygget sit Bibelkendskab op i
vende ved at have med
Navigatørerne. Ud over studikræftpatienter at gøre?
um af Bibelen lærte de mange
- Udfordringen er, at man giver bibelvers udenad, hvilket blev
alt, hvad man har i sig, fordi
en støtte for troen, så det blev
man ved, man har at gøre
til utallige flere skriftsteder end
med meget syge mennesker. de fire, som Knud Aage starteMen samtidig får man også
de med.
selv en masse, fordi kræftpatienter kan være meget livsbe- I adopterede 3 børn?
kræftende. De kan være med - Ja, da vi kom til Sverige, gik
til at pege på, at ens egne
vi næsten straks i gang med at
småproblemer er for intet at
kontakte et adoptionskontor. I
regne i forhold til, hvad de står løbet af 9 måneder fra vi søgoverfor.
te, havde vi det første barn, en
dreng, fra Indien. Efter nogen
Hvordan var din vej til trotid fik vi også en pige. Men da
en?
vi vendte tilbage til Danmark
- Mine forældre kom i Apomed dem, opstod der ufatteligt
september/oktober. kirkebladet

store problemer. Vi
blev mistænkeliggjort
af de danske myndigheder, men for at råde
bod på alle genvordighederne, fik vi siden
tilbudt at få et 3. barn,
og det sagde vi ja til.
Knud Aage og Vibeke
har i alt 4 børnebørn,
som de er sammen
med så tit som overhovedet muligt. I foråret
var de af sted med
dem til Småland.
Hvad betyder det for
dig at være kristen?
- Et dagligt fællesskab
med Gud og hans Søn,
Jesus Kristus, i bøn og
i samtale med mennesker, i læsning af Ordet. Det er vigtigt, at vi
får ”åndelig mad” derfra.

Knud Aage Møller elsker mennesker, en god bog og store drømme

Hvorfor blev du formand for
Saralystkirken?
-Jeg blev ringet op af præsten
og opfordret til det. Jeg var i
tvivl på grund af min alder (68
år i dag), men fandt ro i det
gennem læsning af Bibelen.

har også en vision om, at kirkens store grund bliver udnyttet
positivt. Det kan være til ældreboliger, eller til unge der har det
svært, som man kan integrere
med velfungerende unge. Der
er mange muligheder.

Hvor ser du gerne kirken
bevæge sig hen?
- Vi må være bevidst om, at vi
er sat et bestemt sted i Aarhus
for at møde mennesker dér
både socialt, men ikke mindst i
forhold til at formidle troen til
dem, der ikke kender Gud. Jeg

I Knud Aages fritid læser han
meget. I øjeblikket sætter han
sig ind i Missionsforbundets
historie for at kende rødderne.
Han har også læst en masse
om Grønland, da der er begyndt at komme en del grønlændere i kirken. Og så er han
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ivrig amatørornitolog, en interesse, der startede allerede i 12
års alderen. Hans yndlingsfugl
er munken. Som han siger:
-Selv om det ikke er den smukkeste fugl, så synger den dejligt. Det er rigtigt forår og sommer, når man kan høre den
synge ude i haven.
I øvrigt er Knud Aage Møller et
meget musisk menneske, der
kan lide at sidde ved sit klaver
og lege med tonerne. Foreløbig
har han sat melodi til en håndfuld kristne tekster.
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Klyngefællesskab

Klyngefællesskabet er en
mulighed for at lære andre i
og omkring Saralystkirken
bedre at kende. En klynge
er ca. 10–25 voksne og børn
der samles om et socialt
arrangement, deler tro og
deler liv. Er du interesseret,
så kontakt en af de klyngeansvarlige og bliv en del af
en klynge. Du er altid velkommen!
Disse mindre fællesskaber er
en god mulighed for at opsøge nye venskaber og relationer, samt lære noget om livet
som menneske og som kristen, ved at dele det med
andre.
I Saralystkirken er der ikke
blot gudstjeneste søndag
formiddag. Vi tror, når vi er
sammen og deler livet og
troen med hinanden i relationer, er vi også kirke.
6

Klyngerne er åbne fællesskaber og en glimrende mulighed
for nye til at blive integreret i
fællesskabet og komme til at
føle sig hjemme i kirken. I
klyngerne blomstrer det uformelle samvær og alle er velkomne. Hver klynge har sin
egen kultur og stil. Se under
aktiviteter på hjemmesiden,
og læs om de enkelte klynger
- denne side opdateres jævnligt.
Klynger er ligeledes det bedste sted at komme, hvis man
ønsker at finde ind i en mindre
gruppe, og finde nogle at
være på vandring sammen
med.
På klyngesøndage, den 3.
søndag hver måned, er der
ingen gudstjeneste, i stedet
mødes kirken i disse mindre
fællesskaber. Man mødes
cirka en gang om måneden til
en bred vifte af sociale arrangementer, hvor hygge og

netværk er i fokus. For dig
som er ny eller nysgerrig, kan
du i klyngen lære både nye
mennesker og kirken bedre at
kende. Nogle klynger mødes
oftere end en gang hver måned, og det er op til deltagerne at afgøre frekvensen.
Klyngerne kan være meget
forskellige, men vigtigst for
klyngen er, at den har en
tydelig målgruppe og ved
hvem den særligt vil række ud
til.
Overvejer du at starte en
klynge eller vil du gerne være
med i en, så tag kontakt til
Karen Henneberg, tlf. 22 39
01 22, kh@saralystkirken.dk

september/oktober. kirkebladet

Eftermiddag

Mon ikke de fleste af os
har behov for – i hvert fald
af og til – at være mellem
venner; et sted, hvor man
kan slappe af, hygge sig
sammen med andre og i
øvrigt bare være sig selv.
En sådan oase tilbyder vi i
Saralystkirken, hvor der
arrangeres en sammenkomst to tirsdage hver måned (ulige uger) fra kl. 14.00
til ca. 16.00, første gang er
tirsdag, den 9. september.
At det er en hverdagseftermiddag betyder naturligvis,
at de fleste af deltagerne
sandsynligvis vil være pensionister, førtidspensionister,
eller efterlønnere, det er dog
ikke et krav. VenneCafeén
indbyder alle som har tid,
lyst og mulighed for at være
med.

kirkebladet . september/oktober

Ud over kaffe/the og kage,
som kan købes, vil der almindeligvis blive budt på en
eller anden form for underholdning i form af et foredrag, spil, sport, sang og
musik.
Programmet udarbejdes for
et halvt år ad gangen, og
findes udover på hjemmesiden, som en folder i kirken.
Der er mulighed for transport. Har du brug for det, så
ring på 86 52 30 75 eller 21
60 42 25 (Hans Højgaard).
Velkommen i Saralystkirkens
VenneCafé!
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Muligheder

Saralystkirken byder velkommen til en hyggelig
visesangaften, torsdag,
den 25. september kl.
19.30.
Denne aften vil Ole Bering
synge nogle af sine egne
sange og fortælle små historier – med et glimt i øjet.
Ole er folkeskolelærer og har
et stort hjerte for både store
og små mennesker. Han er
af og til vært for gudstjenesterne i Saralystkirken og har
altid et sjovt indslag – med
stof til eftertanke.

Hvert år tager Saralystkirken på kirkelejr. Det er en
weekend, hvor du kan lære
flere i kirken at kende,
hænge ud med andre, få
god undervisning og blive
en større del af det hele.
Kirkelejren 2014 har som
overskrift: ”Oaser i hverda-

Ole har skrevet
mange små sange om livet som
kristen for alle
aldersgrupper, og
i kirken synges
mange af dem til
gudstjenesterne.
Ole har lavet et
sangblad, så
publikum kan
synge med på Ole Bering skriver, synger og taler om livet
nogle af sangene – i hvert fald omkvæDer er fri entré - så velkomdet.
men til en hyggelig visesangaften i Saralystkirken.

gen”. Hele lørdagen deltager
Jørgen Løvstad. Jørgen er
uddannet lærer, han har
været folkeskolelærer i 13 år,
tilbragt 4 år på Grønland,
været tv-producent og programchef på lokal tv-station i
5 år og efterskoleforstander i
6 år. Derudover har han i 30
år været engageret i kirkeligt/
socialt arbejde.
Jørgen blev cand.
theol i februar i år
og har holdt utallige
oplæg og foredrag
gennem årene.
Så det er en meget

Kirkelejren byder på gode anledninger til hyggelige samtaler
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erfaren mand, som underviser om retræte og det at
holde pauser i et ofte hektisk
hverdagsliv.
Kirkens egne kræfter medvirker også, så glæd dig til en
fantastisk weekend!
Du kan tilmelde dig ved at
udfylde tilmeldingsblanketten
i det trykte program og
sende/aflevere den til Karen
eller Erik Roj Larsen, Vestergårdsparken 3, 8361 Hasselager, eller på tlf. 30 46 37 55,
e-mail erlars@rm.dk.

september/oktober. kirkebladet

Oplevelse

Lørdag, den 4. oktober kl.
9.00-13.00 står en gruppe
frivillige klar til at rykke ud
i den sydlige bydel for at
give folk en hjælpende
hånd.

Hjælpen gives til mennesker
i området, som står med
nogle praktiske behov, de
selv har svært ved at opfylde. Det kan være, at haven
trænger til en kærlig hånd.
Det kan være hjælp til indkøb

eller småreparationer i hjemmet. Opgaven skal helst
kunne udføres i løbet af disse 4 timer.
Har du et behov, du gerne vil
have hjælp til eller har du lyst
til at være én af dem, som
giver en hånd denne dag,
bedes du kontakte styregruppen, som består af Else
Hagsteen, Poul Erik Egelund, Peter Rødder og Ole
Henneberg.
Du kan også ringe på 29 63
68 49 eller skrive til givenhaand@saralystkirken.dk

Et sted mellem 100.000 og
150.000 vil søndag, den 28.
september kl. 10.00 lytte til
gudstjenesten fra Saralystkirken, når den sendes
direkte på DR P1.

præsentere kirken for hele
landet. Selv synes vi, gudstjenesten er tidssvarende
med meget musik, og en
forkyndelse som kan
relateres til dagligdagen

for mange mennesker.
Denne dag medvirker Gospelkoret KOINONIA samt
flere af kirkens sangere og
musikere.

Normalt er gudstjenesten kl.
10.30, men i dagens anledning er den flyttet til kl. 10.00.
Det er spændende at lave en
gudstjeneste med så mange
lyttere. Det kræver en vis
præcision så lytterne ikke
tror, signalet er faldet ud. Vi
tager udfordringen op og vil
kirkebladet . september/oktober
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Bryllup

Snart er det december og
tid for julehygge. Den sidste del er en stor udfordring for mange århusianere, og netop derfor arrangerer Saralystkirken igen
et brag af en velgørenhedskoncert torsdag, den
30. oktober kl. 19.15.
Formålet med koncerten er,
at kunne give endnu flere
familier i Aarhus muligheden
for at få julehjælp, og arrangørerne har indgået aftale
med mere end 60 forskellige
optrædende.
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Publikum kan lytte til smukke
ballader og energiske gospel
-sange, skønne soloer og
svingende musiknumre, og
ikke mindst Gospelkorene
KOINONIA og KOINONIA
Kids.
En festlig velgørenhedskoncert, hvor kor og solister vil
skabe glæde hos publikum,
og ikke mindst hos de familier der får glæde af en julehjælp, der består af alt hvad
der hører til en god traditionel juleaftensmiddag i Danmark. Hele indtægten går
ubeskåret til julehjælpen!

Der kan købes billetter ved
indgangen til 75 kr., børn
under 12 år 25 kr.
Inden koncerten kan middagen nydes i KulturCaféen for
kun 30 kr. for voksne og 15
kr. for børn.
Bestil venligst bord på
kulturcafe@saralystkirken.dk
- eller tlf. 61 67 28 00.
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Gudstjeneste

Søndag, den 26. oktober
kl. 10.30 er der igen Gospelgudstjeneste i Saralystkirken.
En Gospelgudstjeneste adskiller sig fra en Gospelkoncert ved, at der er lagt op til
nogle fællessange og en kort
prædiken Og der er meget
liv og glæde, fest og farver,
nærvær, stilhed og eftertanke.

sangere, så det bliver en
gudstjeneste med masser af
sang og musik.

Kirkens tre kor medvirker:
Koinonia, Koinonia Youth og
Koinonia Kids. I alt ca. 50

Alle tre kor ledes af Maj-Lis
Hoffer Henriksen, hvis hjerte
banker for god gospel.

Stort tillykke til Preben Andersen der fylder 50 år, lørdag, den 20. september. Der
er åbent hus på adressen fra
13.00-1700.

oktober. Hjertelig tillykke!

Lørdag, den 20. september
kl. 12.30 indgår Camilla Kortegaard og Jørgen Casparsen ægteskab. Stort tillykke!

Efter gudstjenesten er der
fælles frokostbuffet medbring gerne et eller andet til dette bord :-)
Velkommen til Gospelgudstjeneste!

Vil du vide mere om kirken,
er du velkommen til at deltage i et intro/info kursus. Næste kursus er onsdag, den 8.
oktober kl. 19.00. Tilmelding
til kirkekurset: tlf. 66 140 140.

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 kirHer præsenteres de sidste
kens stil og vision, kan vælge nye medlemmer:
at blive medlemmer.

.

Lørdag, den 11. oktober kl.
15.00 indgår Nikoline Lind
Pedersen og Benjamin Nygaard ægteskab. Stort tillykke!
Karen og Ole Henneberg har
Sølvbryllup tirsdag, den 28.
kirkebladet september/oktober
.

Jens Bomholt

Karen og Erik Larsen
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Saralystkirken slår dørene op til
en stemningsfuld julekoncert med
Anne Dorte Michelsen!
Anne Dorte fortolker nogle af
julens mest elskede sange og
salmer, krydret med nogle af sine egne
kendte og populære sange.
Hun kommer til Aarhus i selskab med en guitarist og en pianist.

Vi sender herefter billetter til dig. Gebyr 10 kr. pr. billet.
Du kan altid kontakte os for nærmere information på
info@saralystkirken.dk eller tlf. 66 140 140.

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Entré:150 kr + gebyr
Billetter kan enten købes via Billetnet
eller i Saralystkirken:
Bestil billetter på billet@saralystkirken.dk
Oplys navn, adresse samt antal billetter, overfør efterfølgende
beløbet til konto 0891 - 200 59 26

