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Leder

”I kirken har vi traditionelt været gode til at
tænke tanker, men Jesus
inviterer os ind i en træningssal hvor vi udfordres til at sætte handling
bag vores ord”, siger præsten Mark Scabdrette, der besøgte Danmark i sommers.
Det har han da vist meget ret i.
Kirke kan være ensbetydende med
en masse ord. Men den kristne tro
er mere end ord. Kristendom er
noget, man gør, og kan ikke begrænses til fine ord. Kristendom er
handling. Jesus viste, hvordan ordene fik liv gennem handling og den
udstrakte hånd.
Jeg føler mig overbevist om, at vi
ganske enkelt har brug for mindre
kristendom og mere Jesus. Vi har
brug for meget mindre religion og
meget mere Jesus. Vi har brug for
meget mindre system og meget
mere Jesus. Vi har muligvis brug for
at få et meget mere altomfattende
syn på Jesus ved at gå fra kristendom til Kristus.
Gennem de seneste år har kirken i
Danmark været vidne til, at gamle
kristne skikke har fået nyt liv som
pilgrimsvandringer, retræter og
Jesus meditationer. Vi er inviteret til
at deltage i hans undervisning, se
september/oktober. kirkebladet

hvordan han levede og
følge i hans fodspor. I dag
begynder flere og flere at
læse Bibelen med fokus
på Jesus som en lærer,
der både ville frelse verden, men så sandelig
også forandre verden.
Denne tilgang til kristendommen er langt mere
altomfattende. Det kan
godt være at kristendom
er uinteressant og kedelig,
men Jesus var i alle fald
det stikmodsatte. Han var
spændende at lytte til og
alt andet end kedelig. Han
var optaget at mennesker
og ikke blot nogle flotte
dogmer. Han var villig til
at lade nogle mennesker
komme helt tæt på for at
dele liv og hverdag med
dem.
Jesus fortalte en historie
om kornet der vokser op
sammen med en masse
ukrudt. Jesus sagde, at
sådan skulle det bare
være og begge dele kunne vokse side om side.
kirkebladet . september/oktober

Kirken har i alt for lang tid
gået op i at trække ukrudtet op, da dette ellers
kunne ødelægge væksten. Det var Jesus ikke
optaget af. Han var optaget af mennesker. At være sammen med mennesker og dele livet sammen
med dem og vise dem et
nyt billede af Gud (Se
Matthæus evangeliet kap.
13, vers 24-30)
I dag kan vi sikkert også
synes, at noget er
”ukrudt”. Vi vokser sammen med ukrudtet og kan
have lyst til at beskytte os
mod dette. Vi skal hverken rykke noget op eller
fjerne noget som helst,
men lade Guds rige blive
synlig.
Det tydeligste tegn på at
du elsker Gud, er, at du
elsker mennesker...at du
anerkender og respekterer andre mennesker.
Jesus fortalte også historien om surdejen, den lille
klump, der gennemsyrer

det hele. Det smule, der
har magt til at påvirke og
forvandle det hele. Det ser
lille ud, men har en stor
kraft. Gud give os øjne til
at se det, som er undervejs, og som vokser op.,
så vi ikke jogger det nye
ned, bare fordi det er
ukendt for os.
I Saralystkirken tror vi, og
fornemmer, at Gud har
gang i noget nyt. Vi kan
næsten mærke det i dagligdagen. Vi glæder os til
at se det nye, der vokser
frem, og til at følge i Jesu
kærlige fodspor i efteråret,
der ligger foran os.
I dette blad kan du læse
om nogle af efterårets
events i kirken, samt møde Mia, der elsker at være
lærer. Du kan også læse
om forskellige holdninger
til bibelen, og hvad folk får
ud af at læse i denne bog.
Lad os sætte handling
bag ordene - godt efterår!
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Livsinterview

Mia Nørholm har et
smittende humør, ofte
udtrykt gennem en perlende latter og en humoristisk indgangsvinkel. Den 39-årige lærer
bor i et svensk træhus i
Tranbjerg med sin
mand, Kent, og sine to
døtre, Ida på 10 og Emma på 13.

sammen
Mia Nørholm
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“Jeg er født i Ålborg, men har
boet en del forskellige steder i
min barndom,” fortæller hun.
Èn af hendes tidlige erindringer er fra det eksotiske
Borneo, hvor hendes far var
ingeniør på en boreplatform.
Engang blev den 5-årige pige
kørt hjem fra skole.
“Jeg husker, hvordan jeg sad
på trappen til pælehuset og
ventede på min mor, som ved
en senere
lejlighed
opdagede en
kæmpeslange
nede ved
skraldepanden!”

e, Emma og
med døtren

indtil Mias lillebror skulle på
efterskole. Det betød, at familien måtte klare sig med én
indtægt.
“Det var et trygt hjem. Vi vidste, mine forældre var der,”
siger Mia.

Hjemmet var ikke kristent fra
starten af, men da Mia kom i
4. Klasse, fik hendes mor en
veninde, der blev Mias spillelærer. Veninden var kristen,
og det gjorde Mias mor så
nysgerrig, at det endte med, at
hun selv blev kristen, efterfulgt
af Mias far. Og da Mia var en
14-15 år valgte hun også at
Efter et år på
sige, at det var den vej, hun
Borneo flyttede ville gå. Siden gik Mia på
familien til
Skrødstrup Efterskole, en
Elling, hvor
kristen efterskole med et godt
Mia boede til fællesskab. “Jeg ville ikke
og med 9.
have undværet det år!” siger
klasse. Hen- Mia og storsmiler.
des mor
havde valgt De følgende år var Mia “ung
at være
pige i huset”, soldaterhjemshjemmemedarbejder og et halvt år på
gående
Børkop Bibelskole, før hun
med de to som 21-åring påbegyndte
børn,
læreruddannelsen.

Ida

september/oktober. kirkebladet

“Min matematiklærer sagde
engang til mig: Mia, du skal
være lærer! Og så har jeg
tænkt, at det nok var det, jeg
skulle. Jeg har i hvert fald aldrig
fortrudt!”
Mia har nu i 12 år arbejdet på
Forældreskolen i Århus.
Hvad er så godt ved at være
lærer?
“Jeg har et fantastisk skema,
rigtig dejlige børn og nogle
gode kollegaer. Vi kommer til
hinanden, hvis vi har brug for
en snak.”
Mia fortæller med et glimt i øjet,
at man som lærer har sin frihed
til at planlægge dagen i morgen. Og så ved man med 100
% sikkerhed, at sådan bliver
den ikke! Der kan altid ske
noget, som gør dagen anderledes end forventet!
Som lærer har hun to yndlingsfag: håndarbejde og dansk.

Der er vigtigt at familien har tid til at være sammen, siger Mia Nørholm

lave et stykke kreativt arbejde i
kirken, f.eks. en syklub eller
“I håndarbejde kan jeg nå at få
lignende. Lige nu er der nok at
lavet noget med børnene sam- “Så ser vi en god film, og der er se til med arbejdet og familien,
tidig med, at vi får os en god
chips, sodavand, frugt, kaffe og selv om Mia bedyrer med en
snak. Og i dansk brænder jeg
måske et glas rødvin på bordet. latter, at det skam ikke er hårdt
meget for litteratur på melDet kan også være, vi spiller et at have piger.
lemtrinnet. Bøger som Drengen spil eller går en tur!”
med sølvhjelmen fænger virDa jeg siger tak for interviewet,
keligt børnene!”
Familien bruger også en del tid ligger Ida på stuegulvet med
i kirkens fællesskab, som både dukkerne, og teenageren EmI dag deler Mia erhverv med sin pigerne og de voksne nyder at ma sidder ved computeren inde
mand, Kent, der valgte at blive komme i.
på værelset!
lærer efter en årrække som
præst. Det hænder, at ægtepar- Mias lille private fremtidsdrøm
ret får sig en faglig snak. Men
er “at lære at få mere tid“. Så
der skal selvfølgelig også være kunne hun tænke sig en dag at
kirkebladet . september/oktober

tid til at råhygge med pigerne
ind i mellem.
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Et forhold

Bibelen er den mest udbredte bog i verden og er
oversat til næsten alle
sprog. Men hvordan bruger vi egentlig bibelen?
Er det blot en bog, der står i
vores hjem og samler støv,
hvis den da overhovedet er
der? Hentes den frem ved
ganske særlige lejligheder:
dåb, konfirmation, vielse,
død og begravelse? Eller er
den blevet en uundværlig
del af dagliglivet?
Vi har spurgt fire personer i
Saralystkirken, om deres
forhold til bibelen. De fire
repræsenterer samtidigt
meget forskellige aldersgrupper.
Hvor meget og hvordan
bruger du din bibel?
Karen Jørgensen (94 år):

Jeg fordyber mig dagligt i
den. Jeg kan slet ikke undvære den. Her henter jeg
glæde, fred og styrke.
6

Ole Bering (57 år):
Maibrit Højgaard (62 år):

Jeg læser jævnligt i Bibelen
eller så tit som muligt. Jeg
elsker at sidde i en stol i
haven og fundere over et
skriftsted eller at tage et lille
ord med på løbetur.
Jesper Olsen (24 år):

Jeg bruger min bibel op til 2
-4 gange dagligt. Om morgenen og aftenen læser jeg
enten vers eller flere kapitler til mine andagter. Når
jeg er på mit teologiske
studie, studerer og oversætter jeg ofte bibelen fra
originalsproget. Derudover
bruger jeg den også til at
forberede prædikener og
undervisninger.

Bibelen er – gennem de
mange år som kristen - en
del af mit liv, ja jeg dristes
næsten til at sige at det
gennemsyrer min tankegang og danner grundlag
for mit menneskesyn, nemlig at alle mennesker uanset race, handicap, udseende, pengepung er lige højt
elsket af Gud. Dog skal vi
ikke ”slå hinanden i hovedet
med det ” i overført betydning.
Har du et bibelord som
betyder noget helt specielt for dig?
Karen Jørgensen:
Det må vist være Johannes
evangeliet kap. 3 vers 16
Ole Bering:
Salme 23 er absolut én af
mine favoritter. Jeg bruger
september/oktober. kirkebladet

den tit som en "sovepille",
lige inden jeg falder i søvn.
Jesper Olsen:
Hvis jeg skulle udpege ét
skriftsted, som betyder noget
særligt for mig, skal det være
Jeremias 29, 11: ”Jeg ved,
hvilke planer jeg har lagt for
jer, siger Herren, planer om
lykke, ikke om ulykke, om at
give jer en fremtid og et
håb.”
Maibrit Højgaard:
Et vers der betyder meget
er Esajas 43 vers 4.a :Fordi
du er dyrebar for mig, agtet
og elsket

hvordan Jesus levede, læser
jeg mere de nytestamentlige
skrifter. Dog læser jeg også
flittigt Det Gamle Testamente, særdeles Salmernes
Bog.
Maibrit Højgaard:
Helt ærligt, nej det tror jeg
ikke. Men salmernes bog og
ordsprogenes bog sætter jeg
stor pris på. De bøger belyser alle aspekter af menneskelivet: sorg, glæde, fortvivlelse, anger, trøst ,hvile mv.
og er virkelig spændende og
givende at læse. Prøv det
selv!

Er Det Gamle Testamente
lige så vigtigt for dig som
Det Nye Testamente (NT)?

Bibelen kaldes også Guds
ord eller blot Ordet. Har
det nogen særlig betydning for dig?

Karen Jørgensen:
Ja, Det Gamle Testamente
er fundamentet for NT. Her
er også mange skønne kvindeskikkelser, som har betydet meget for mig.

Karen Jørgensen: For mig
er bibelen bøgernes bog, en
gave til os mennesker fra
Gud selv, altså både Guds
ord og Ordet, som altid vil
være gyldigt.

Ole Bering: Jeg oplever tit,
at Gud "siger mig noget"
gennem det, jeg læser. Så
på den måde er det jo som
om Han taler sit ord til mig.
Jeg kan også godt lide, at
Jesus kaldes Ordet. Gud
taler til os gennem ham.
Jesper Olsen: Ja, eftersom
jeg tror på, at bibelens forfattere har været inspireret af
Gud, har jeg givet bibelen
autoritet som Guds ord i mit
liv. Derfor betragter jeg bibelen som et manual til livet,
hvorigennem Gud kan vejlede mig.
Maibrit Højgaard:
Ja., det er jo ikke et hvilket
som helst menneskes velvalgte ord og kærlighedserklæringer, men en kærlig
Fars gode ord til sine børn,
alt sammen skrevet og sagt i
kærlighed til os, og derfor
bør vi lytte til det, og lade os
lede af det, selvom vi ikke nu
forstår alt til fulde.

Ole Bering:
Jeg får mest ud af at læse i
Det Nye Testamente om
Jesus. Men der
findes mange
guldkorn i Det
Gamle
Testamente.
Jesper Olsen:
Nej. Da Det Nye
Testamente beretter om,
kirkebladet . september/oktober
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Foredrag

Formanden for Det Etiske
Råd, Jacob Birkler holder
tirsdag den 13. september
kl. 19.30 foredrag i
Saralystkirken om dilemmaer omkring livets
begyndelse og afslutning,
Han er ikke nogen hr.
hvem som helst i forhold
til emner af den tunge
kaliber.
Som cand. mag i filosofi og
psykologi har han ved University College Syddanmark
undervist i filosofi og etik på
sundhedsuddannelserne.
Han er bredt engageret i
etiske emner, ikke mindst i
forhold til sundhedsvæsnet.
Hans hensigtserklæring er,
at etiske emner skal ned på
hverdagssprog og ud og
spille bold op af virkeligheden, så man “får fingrene ned i skidtet”, om man
vil. Ellers står den isoleret og
ensom tilbage på et
loftskammer over universitetet.
Og man må sige, at Jacob
Birkler har været ude at
spille bold op af virkeligheden med sin produktion
af artikler og bøger.
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Når han holder
foredrag i
Saralyst-kirken
bliver det også
med den vægt,
der ligger i at
være formand
for Det Etiske
Råd.
Det blev
oprettet i 1987
med det formål
at rådgive
Folketinget og
formand for Det Etiske Råd holder
offentlige myn- Jacob Birkler,
foredrag tirsdag den 13. september
digheder samt
skabe debat
om nye bio- og genteknoloJacob Birkler, der er en
gier. Siden er arbejdsomerfaren foredragsholder, skal
rådet udvidet til også at
nok formå at udfordre og
indbefatte natur, miljø og
lægge op til debat, når han
fødevarer.
tager hul på én af sine
mærkesager: Dilemmaer
Vores hverdag er - i dag
omkring livets begyndelse
mere end nogensinde - fyldt
og afslutning!
med en række etiske dilemmaer. Hvem skal afgøre,
Entré 65 kr.
hvad der er rigtigt eller forkert? Hvor henter man sine
Inden foredraget kan middaargumenter, sit værdigen nydes i KulturCaféen for
grundlag? Uanset hvad, er vi kun 25 kr.
nødt til at tage stilling og
Bordbestilling tlf. 8616 2425
finde ud af, hvor vi står, hvis
eller info@saralystkirken.dk
ikke vi vil overhales indenom.

september/oktober. kirkebladet

Musik

Torsdag den 27. oktober
kl. 19.30 inviterer Saralystkirken indenfor til en varieret koncertaften med lokale musikere fra Aarhus,
hvor overskuddet går til
international nødhjælp i
Afrika. En aften hvor Scenen er din.
Spiller eller synger du, enten
alene eller i band og vil du/I
gerne ud med din/jeres musik? Her er muligheden og
alle genrer er velkommen!
Vi ved, at den musikalske
kreativitet i Aarhus er stor,
imponerende og meget inspirerende. Vi ønsker at give
sceneplads til disse forskellige musikere, som bruger
timer på at øve. Genren er
underordnet, og vi håber på
bred opbakning til dette
arrangement hvor overskuddet umiddelbart efter koncerten sendes til Afrika.

tusindvis af musikglade
mennesker for at sætte fokus på dansk musik i al sin
bredde og mangfoldighed.
Denne aften bliver en særlig
Spil Dansk aften med en
skønsom blanding af livskloge ord, musik, alvor og humor.
De levende lys, den gode
kaffe og den dejlige kage vil
skabe rammerne for denne
hyggelige aften.
Ønsker du/I at deltage i arrangementet bedes du/I
ringe til Evelyn på tlf. 5098
0937 eller sende en mail til
info@saralystkirken.dk
Entré 50 kr.
Inden koncerten kan middagen nydes i KulturCaféen for
kun 25 kr. for voksne og 15
kr. for børn. Bestil venligst
bord på tlf. 8616 2425

Anledningen er dels at foretage en indsamling, at give
musikere anledning til at
komme ud med deres musik
samt at bakke op om Spil
Dansk Dag. Denne dag er
en årlig tilbagevendende
begivenhed den sidste torsdag i oktober. Dagen samler
kirkebladet . september/oktober
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Relationer

Igen i år ønsker
Saralystkirken at give
verdens største julegavearrangement sin støtte, og
dermed være med til at
sprede den glæde som vi
alle kender så godt.
Vi glemmer nok aldrig den
glæde, der skabtes i vores
hjerter, da vi som børn
modtog en julegave. Denne
mulighed vil vi gerne bidrage
til, at flere børn får.
Operation Christmas Child
(OCC) er for børn og voksne!
Det handler om at give en

julegave til et af verdens
mange fattige børn.
Julegaven skal ned i en
skoæske, der pakkes ind i
gavepapir. Formålet er at vise
Guds kærlighed til børn i nød
i hele verden, og sammen
med lokale kirker at dele
budskabet om Jesus.
Sidste år blev der
indsamlet 8 mill. æsker
rundt om i verden, og
fordelt til 130 lande.
Selv om én skoæske kun
er en dråbe i havet, har det
i hvert fald haft betydning
for de ca. 70 mill. børn der
har fået en skoæske siden
projektet startede i
1990.
Samlet kunne vi
bidrage med ca. 170
skoæsker i 2010, og
gaverne blev sendt
til børn i Rumænien,
som måske for

”Live fra Saralystkirken” er tember, med brunch kl. 10.00
et nyt gudstjenestekonog gudstjeneste kl. 10.30
cept, hvor alle generationer
deltager.
Det bliver en gudstjeneste,
hvor alle kan deltage - uanVelkommen til et arrangement set alder. Der vil være flere
der giver fælles oplevelser og små indslag.
gode relationer mellem generationer søndag, den 25. sep- Live fra Saralystkirken sætter
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første gang har fået en
julegave.
I år går julegaverne fra
Danmark til Kirgisistan i det
centrale Asien, og
afleveringsfristen er søndag
den 23. oktober kl. 12.00.

Skoæsken skal helst være 13
cm x 18 cm x 30 cm. Læs
mere om reglerne og få gode
råd i OCC-pjecen, der findes i
kirken.
Få flere informationer på
www.saralystkirken.dk under
”International” eller ved at
kontakte Johanna på
tlf. 3029 2857.

denne gang særligt fokus på
høsten. Der er gratis entré!

september/oktober. kirkebladet

Muligheder

Saralystkirken tilbyder
konfirmandundervisning
til alle, der går i 7. kl. Tilbuddet gælder også, hvis
man ikke i forvejen har
relationer til Saralystkirken.
Konfirmanderne mødes
tirsdag eftermiddag kl. ca.
15.15. Undervisningen tager
udgangspunkt i bogen Con
Dios (med Gud). Con Dios
er et flot nyt konfirmandmateriale, der minder om et
ungdomsmagasin med farvestrålende tekstbokse og
sjove fotos. Det er store
emner der slås an, f.eks. Tro
og tvivl, kærester, Gud og

det onde og døden. Det hele
skal ikke gå op i snak, så
derfor deltager konfirmanderne også i flere sociale
arrangementer.

Velkomst og Bryllup
I forbindelse med gudstjenesten den 21. august, kunne
vi byde Rebekka Holdal Friis
og Janus Wiese Christoffersen velkommen som medlemmer.

inviterer de til reception i
kirken.

du flere informationer - så
kontakt John Lorenzen, tlf.
66 140 140 eller
jl@saralystkirken.dk

Konfirmandundervisningen
lægger vægt
på gode relationer, sunde
oplevelser og
nutidig undervisning. Søndag den 11.
september
præsenteres
det kommende
hold. Ønsker

Vi ønsker jer hjerteligt tillykke og Guds velsignelse over
dagen og fremtiden.

Ønsker du at høre mere om
Saralystkirken, er du velkommen til at deltage i et
Kirkekursus den 13. oktober
kl. 19.00
Fødselsdag
Tirsdag den. 20. september,
kan Hans Ravn, Holme
Parkvej 463, Højbjerg, fejre
sin 80 års fødselsdag. Vi
ønsker dig hjerteligt tillykke
og Guds rige velsignelse
over tiden, der kommer.

Men glæderne fortsætter, nu med et
bryllup. Rebekka og
Janus bliver viet i
Saralystkirken lørdag den 17. september og efterfølgende
Rebekka H. Friss og Janus W. Christoffersen
kirkebladet . september/oktober
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Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter
- et sted med mange muligheder

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Billeder fra SKT. Hans festen , Sommerkonferencen og Sommerfesten

