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DET ALMINDELIGE KAN BLIVE
TIL NOGET UALMINDELIGT
Forord
af John Lorenzen, Præst

Der inde bagved er vi er stort set ens. Vi
har brug for meget af det samme. Det almindelige kan blive til noget ualmindeligt,
hvis det bliver sagt. Med vores ord kan vi
få noget til at blomstre og vokse, eller rive
noget ned og skabe smerte. Meget af det
vi ser, hører og oplever, bliver gemt et sted
derinde, også selv om vi ikke ved det eller
husker det. Uanset hvor meget det påvirker,
bør vi overveje, hvordan vi bruger vore ord.
Det gælder selvfølgelig også de positive ord
vi siger, dem vi bygger på med. De ryger også
ind på banken. Dem kan vi også investere
i. Det er nok bare sådan, at vi sætter 50
gode ord ind, men de bliver let domineret
af to nedbrydende og negative ord. Når
andre hæver vores værdi ved at sige noget
positivt til os, har vi en tendens til at kunne

strække os endnu mere. Jesus mødte mennesker med opmuntrende ord. Han sagde
f.eks.: ”Jeg fordømmer dig ikke” (Johannes
8,11); ”Gå med Fred” (Lukas 8,48); ”I skal
ikke være bange, for jeres far i himlen ved
hvad I har brug for” (Lukas 12,30).
Der er jo ingen der kan vide hvad vi tænker,
mener eller synes, hvis ikke vi siger det. Det
er godt at høre en udmelding fra andre.Det
kan gøre en forskel, at vi får lov til at høre
det positive, de har at sige. Du ved aldrig,
hvad et enkelt lille opmuntringsord kan
gøre for en anden person. Der skal ikke så
meget til. At sige det kan gøre hele forskellen. Det almindelige kan blive til noget
ualmindeligt - når det siges.
Glædeligt forår!

„Du ved aldrig, hvad et enkelt lille opmuntringsord kan gøre for
en anden person. Der skal ikke så meget til.“
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BØNNEN ”JESUS, BRUG MIG!”
ÆNDREDE HENDES LIV
Med sin milde og stilfærdige fremtræden gør
Dorthe Suell ikke det
store væsen ud af sig.
Men mange er de sociale
projekter, som Dorthe
indirekte har sat skub
i, ved som fundraiser at
skaffe midler til den målgruppe, hun brænder så
meget for, nemlig socialt
udsatte børn og unge i
dagens Danmark.

Hvordan var dit barndomshjem?

hvor mit sociale engagement
stammer fra.”

”Det var en arbejderfamilie
med en hjemmegående mor.
Vi snakkede aldrig politik eller religion. Men det der med
at tro har alligevel været til
stede i min barndom. Min
far mente, at man godt kunne
tro på Gud uden at gå i kirke.
I skolen havde jeg en lærerinde, som bad Fadervor med
os hver morgen, og vi sang
salmer. Jeg kan ikke lige sige,

Dorthe valgte linjen samfundsfag i gymnasiet og tog
som den første i familien studentereksamen. I 1978 boede
hun 6 måneder hos en kristen
familie i Canada. De kom i
en pinsekirke, og det blev til
mange samtaler om tro til
langt ud på natten. En dag,
da de havde besøg af en sort
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præst, knælede de alle ned,
og Dorthe gav sit liv til Jesus.
Hvilken uddannelse gik
du i gang med?
”Jeg ville være sygeplejerske i et
U-land, det eneste jeg syntes,
der gav mening, så jeg begyndte på studiet og kørte sammen
med en medstuderende, der
hed Lars. Vi stoppede begge
studiet efter 6 måneder, men
Gud syntes åbenbart, at vi
skulle mødes, så jeg kunne
finde en kirke. I stedet for at
få en uddannelse, var jeg i 12
år aftenhjemmehjælper hver
anden uge og var hjemme ved
børnene i dagtimerne.
I slutningen af 80´erne bad
Dorthe den enkle bøn: ”Jesus,
brug mig!” Det revolutionerede hendes liv. Hun begyndte
på Syddansk Universitet i
Kolding og blev færdig som
civiløkonom i 1994. Året efter
etablerede hun en virksomhed,
SUELL Team, hvor hun ville
lave bogholderi for mindre
erhvervsdrivende. Der kom
dog ikke ret mange kunder,
men efter en artikel om hende
i det lokale Folkeblad, kom der
skub i tingene. Peter Grevsen
fra Ungdommens Vel havde
brug for én til at skrive ansøgninger til fonde og puljer,
og det blev Dorthe.

”En helt ny verden åbnede sig
for mig,” siger Dorthe. ”Jeg
vidste ikke ret meget om vanskeligt stillede børn og unges
situation i Danmark, om frivilligt socialt arbejde og om
fonde og puljer. Så jeg læste
en masse, deltog i konferencer
og begyndte at søge midler til
forskellige projekter. Det gik
rigtig godt, og efterhånden
fik jeg et levebrød af at være
fundraiser og projektudvikler.
Sidenhen tog jeg en Master i
Social Integration.”
Hvordan opfatter du dit
kald?
”Mit kald er vanskeligt stillede
børn og unge i Danmark. Jeg
blev jo ikke U-landssygeplejerske, men jeg tænker, at ensomhed, psykiske vanskeligheder,
omsorgssvigt og overgreb, der
kan føre til selvmord, kan være
lige så alvorligt som sult. ”
Som fundraiser må Dorthe tit
stå frem foran en gruppe mennesker og undervise i fundraising. Da hun af natur er én af
de stille piger, har det krævet
overvindelse at skulle sætte sig
selv i spil. Men gennem tilliden
til, at Jesus går med hende,
føler hun sig tryg og omsluttet
af Guds kærlighed. Eller som
hun citerer fra Sarah Youngs
andagtsbog ”Kære Jesus”: ”Når

du ser hen til mig, eller siger
mit navn, skinner mit ansigt
på dig med strålende anerkendelse og kærlighed – din
dag lysner, og du får hjælp til
at føle dig tryg.”
Der har også været
svære perioder i dit liv?
”Ja, min familie har i en årrække været ramt af sygdom,
pludselige dødsfald og skilsmisse, hvor der virkelig ikke
er noget, der giver mening.
Men jeg er overbevist om, og
glæder mig til den dag, hvor
jeg sidder ved Jesu fødder, og
han forklarer mit liv for mig.”
Hvordan fandt du vej til
Saralystkirken?
”Jeg har to børnebørn, der
bor i Aarhus, og i 2012 ville
jeg gerne gå til noget sammen
med dem. Jeg begyndte at gå
til Musik og bevægelse hos
Maj-Lis i Saralystkirken. Det
førte til, at jeg også deltog i
en gudstjeneste og fik en snak
med præsten John Lorenzen.
Jeg følte mig hjemme fra første
øjeblik og kører gerne de 35
km fra min bopæl i Horsens.
Jeg er blevet mødt med tillid
og har fået lov til at føre mine
idéer ud i livet sammen med
andre i kirken bl.a. gennem
SaralystFamilien, et socialt
arbejde for kvinder og børn.”
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SOFIE ER NY PÅ FRIVILLIG STAB
At være på frivillig stab betyder i korte træk,
at man på ulønnet basis arbejder en dag pr.
uge i kirken. Medarbejderne får konkrete
opgaver der tilsvarer ens kompetencer/uddannelse, får tilbudt en mentor og bliver en
central del af kirken. I øjeblikket er der fire
personer på frivillig stab. Her kan du møde
Sofie Henneberg Grenov.
Hvem er du Sofie?
Jeg hedder Sofie, er 25 år og bor i Aarhus
V med min mand Christoffer. Jeg har lige
afsluttet min filmuddannelse her i Aarhus
og arbejder nu som freelance fotograf og
klipper, hvilket jeg er super glad for!
Sofie, du er startet på frivillig stab,
hvorfor?
Jeg er frivillig stab, fordi jeg elsker min kirke
og elsker at tjene, og nu åbnede muligheden
sig op for, at jeg kunne gøre det på en lidt
mere fast basis. Jeg synes det er så fedt, at
man kan få lov til at lave det man hver især
brænder for i kirken, og at man får mulighed
for at tjene med det, man er god til!

Hvad skal du særligt arbejde med?
Jeg skal arbejde primært med de visuelle
medier, fotografi og video, til brug ved gudstjenester, flyers, PR-materiale osv. Jeg skal
arbejde meget sammen med Marie, der pt.
laver meget af kommunikationsarbejdet,
og jeg skal hjælpe med at komme med det
visuelle indhold til tingene.
Hvad er dine forventninger til at være
på frivillig stab?
Jeg håber på at vokse med mine opgaver,
og glæder mig til at se, hvilke fede ting jeg
kan få lavet i samarbejde med mange af de
andre dygtige og kreative folk her i kirken!
Hvad giver dig energi?
Det giver mig energi at være sammen med
mine venner og familie, og at sidde og nørde
med noget filmklipning eller et billede i
photoshop, det synes jeg er super sjovt! Men
efter en lang dag kan jeg også godt lide at
være alene, at se en film eller fordybe mig i
en bog, og koble helt af.
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VELKOMMEN
TIL ÅRETS FEST!
I løbet af en uge sker der en del i Saralystkirken,
og i løbet af et år sker der derfor rigtig meget!
Dette vil vi gerne fejre og inviterer derfor til
Årsfest lørdag, den 18. marts kl. 15.00.
Dagen begynder med et årsmøde. Her ses tilbage
på året der gik, med korte indslag og beretninger.
Det er også på årsmødet, vi ser frem mod de kommende år og bl.a. vælger menighedens ledelse.
Det er også denne dag kirkens nye værdier og
visionen for de kommende år præsenteres, der
træffes afgørelser om kirkens økonomi, og mange
af de tiltag, der kommer til at præge kirkens liv
i den kommende tid, bliver besluttet her.
Vi har selv ansvar for at virkeliggøre beslutningerne, og det medfører det store engagement.
Kirken er ingen loge, og årsmødet er åbent for alle.
Det er dog kun ”medlemmer”, der kan stemme.
Ca. kl. 18.00 vil der være dækket op til en festlig
aften med god mad, fælles oplevelser, musik,
anderledes og overraskede input. Maden bliver
i dagens anledning leveret fra en restaurant
”Velling Koller”. Aftenen afrundes med tid
til lovsang og tak. ”Vi håber rigtig mange kan
deltage”, siger Knud Aage Møller, formand for
Saralystkirken. Prisen er 120 kr. for voksne og
60 kr. for børn mellem 3-11 år. Tilmelding til
Else Hagsteen på eh@saralystkirken. Tilmeldingen er registreret, når beløbet er overført
til MobilePay nr: 23 93 90 60.
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PÅSKEMÅLTID EFTER EN
3500 ÅRIG TRADITION
Overalt på jorden fejrer kirken regelmæssigt nadver. Vi siger, at Jesus „indstiftede
nadveren”. Ifølge Bibelen skete det, da han
dagen før sin korsfæstelse fejrede et jødisk
påskemåltid sammen med sine disciple. Det
er baggrunden for helligdagen, vi kalder
Skærtorsdag. Vi fejrer i år Skærtorsdag med
et festmåltid som det, Jesus og disciplene
holdt. Det kaldes Seder, og du er hermed
inviteret til at prøve at leve dig med ind i,
hvad der skete den aften.
Påske-seder er en måde, hvorpå vi oplever
med alle fem sanser, hvad Jesus og disciplene
foretog sig aftenen før korsfæstelsen.
De fejrede et påskemåltid efter en tradition,
som allerede dengang var mellem 500 og 1000
år gammel. Jesus brugte det traditionelle
påskemåltid til at forklare meningen med
hændelserne fra Langfredag til Påskemorgen.
Det er i påskeseder vi opdager, hvilken betydning Jesus lagde i det, vi siden begyndte
at kalde nadver.

Seder er:
• god mad og drikke
• sjov og alvor for børn
og voksne
• lovsang og historiefortælling
• gemmeleg og bitre urter
Festen holdes skærtorsdag, den 13. april
kl. 18.00
Festen koster 70 kr. for voksne og 35 kr. for
børn op til 12 år.
Af hensyn til planlægning er det nødvendigt
at tilmelde sig senest den 9. april. Send din
tilmelding til eh@saralystkirken.dk eller skriv
dig på listen i KulturCaféen.
Alle, uanset baggrund og tro, er velkommen
til at deltage i gudtjenesterne i Saralystkirken.
Det sker hver søndag kl. 10.30.
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FASTETIDEN,
EN GYLDEN ANLEDNING
Når den sidste fastelavnstønde er slået
ned, begynder fastetiden. I princippet
er den fra askeonsdag til påskelørdag,
men i Saralystkirken lægger vi op til at
gøre det mest praktiske, nemlig at afholde fasten i de 40 dage mellem fastelavnssøndag og palmesøndag.
Faste er en urgammel, kristen tradition, som
man ofte forbinder med bod og afsavn. I Det
gamle Testamente fastede folk i sorg, når de
forberedte sig på at møde Gud, eller når de
angrede deres synder. I Det nye testamente
var Jesus 40 dage i ørkenen for at indvie sig
til sin store tjeneste som verdens frelser.
Som kristne i en verden fyldt med nyhedsstrømmens konstante indtryk og de sociale
mediers krav om at være ”oppe på beatet”, kan
vi vælge den positive vinkel ind i fastetiden.
Vi kan beslutte os til, ikke så meget at vinke

farvel til noget, som at sige ja til noget andet:
nemlig stilhed, eftertænksomhed, fokusering
på Gud i bøn og Bibellæsning. Kort sagt:
bruge fasten som en gylden anledning til at
være Gud nær, søge hans hjælp og justere
vores kurs.
Som hjælp til denne vandring er der udarbejdet et hæfte, som man kan få tilsendt ved
henvendelse i Saralystkirken. Seks af Jesu
store JEG ER – ord kan vejlede os, ét for hver
uge. Hver dag vil der være et skriftsted fra
Bibelen, der relaterer til ugens tema: Hæftet
giver også inspiration til bøn og bevægelse,
dvs. en handling, som omsætter erkendelsen
til noget praktisk. Søndagens gudstjeneste
vil tage ugens tema op.
På denne måde kan fastetiden være en indvielse til endnu engang at møde påskens
budskab om Jesu død og opstandelse.
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ÅBNE SEMINARER:
ENNEAGRAM OG SELVLEDELSE
Uddannelsesmenighed, er en del af
Saralystkirkens tilbud til studerende.
I den forbindelses afholdes to åbne lørdagsseminarer hvor alle er inviteret til
at deltage - uanset baggrund og tilknytning til projektet. Lørdag, den 22. april
kl. 9-15 sættes der fokus på enneagram
og kunsten at lede sig selv.
Enneagrammet er et spændende redskab til
at forstå forskellige personlighedstyper og
dermed blive klogere på sig selv og andre.
Deltagerne lærer deres egen enneagramtype
at kende og udvikler herved indsigt i, hvordan den definerer måden hvorpå livet leves.
Deltagerne lærer også at identificere de otte
andre typer, så relationerne med dem bliver
sundere. Målet er naturligvis ikke at stoppe
nogen ind i en type-kasse, men at give mod
til at turde leve sandt, med både sig selv og
med andre. Med enneagrammet som et Kraks

Lars Neve

kort kan man opnå indsigt i egne og andres
handle- og adfærdsmønstre, samt forbedre
evnerne til at op- og udbygge sunde relationer.
Underviser Lars Neve, cand. teol., er ekspert
på området og har masser af erfaring med
undervisning i Enneagrammet og personlig
vejledning ud fra det.
Dagen afrundes med et input om selvledelse
– kunsten at lede sig selv. En solid selvledelse
har i udpræget grad sit udgangspunkt i ens
karakter, fremfor ens kompetencer. Det
kræver mod at lede sig selv. Det er Søren
Toft-Jensen, virksomhedsejer, direktør og
pioner, der står for dagens sidste input.
Det koster kun 50 kr. at deltage
- og det er inkl. frokost, kaffe og kage.
Tilmelding til Samuel Kjeldgaard
sk@saralystkirken

Søren Toft Jensen
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KONFIRMATION
Søndag, den 23. april kl. 10.30
er der konfirmation i Saralystkirken.
Denne søndag afsluttes vinterens undervisningsforløb med
et brag af en gudstjeneste.
Gudstjenesten bærer tydeligt
præg af, at det er en fest-

gudstjeneste med anderledes
indslag. I år er det et mindre
hold, da det består blot af
en enkelt konfirmand, men
hvilken en. Hun hedder Laura
Herkild, går i 7. klasse og har
brugt vinteren og foråret til
at forberede sig.

Flere af kirkens musikere
og sangere medvirker. Efter
gudstjenesten er alle gudstjenestedeltagere inviteret
til reception i KulturCaféen.
Velkommen til en yderst festlig gudstjeneste.

FLERE GIVER GAVER
Tak til alle der bidrager til at
løfte økonomien i Saralystkirken! I 2016 var der en flot
fremgang i gaveindtægterne!
Hele kirkens økonomi er baseret på frivillige gaver, og ikke
på kirkeskat. Tusind tak for
din gave, den gør en forskel!

Der er flere muligheder for fradrag, når du giver en gave til
kirken. Hvis kirkens kasserer
kender dit cpr. nr., bliver din
gave automatisk indberettet
til SKAT. Årsskiftet er en god
anledning til at overveje, hvor
meget den enkelte vil give.

Du er velkommen til at kontakte Ninna Pedersen på tlf.
61 67 28 00, for at høre om
de forskellige muligheder.

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Der er følgende særlige mærkedage i den kommende tid:
Tirsdag, den 4. april fylder
Kent Nørholm, 50 år. Stort,
stort tillykke!
Som noget nyt vil der fremover, 3-4 uger inden en særlig

mærkedag, ligge en gaveliste
i KulturCaféen. Her kan du
skrive dig på, hvis du ønsker
at være med i en fælles gave.
Kirkekursus - 5 ting du gerne
vil vide om Saralystkirken.
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Kom og hør mere om Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter, arbejdet, visionen, historien og teologien.
Kurset afholdes onsdag, den
26. april kl. 19.00.
Tilmelding og info:
info@saralystkirken.dk

GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN
FÆLLESSKAB OM GUDSTJENESTEN

Mød os på
 Facebook &  Instagram

