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JEG GLÆDER MIG TIL
AT LÆRE DIG AT KENDE
Forord
af John Lorenzen, Præst

Klokkerne på rådhuset har ringet det
nye år ind, og vi er i gang med 2017.
Vi kan se tilbage på et år der gik, for
nogle var det et godt år, for andre et
hårdt år. Nu vi ser frem.
Nu er det jo ikke fremskrivninger, der styrer
vores historie, det er i mindst lige så høj grad
ting, der kommer helt uventet udefra som
for eksempel Murens fald, terrorangrebet
den 11. september 2001, finanskrisen og
det arabiske forår – fænomener, ingen nok
så kloge eksperter havde forudset, og da
slet ikke konsekvenserne af. Erfaringer
siger jo, at historien ikke kun udvikler sig
i overensstemmelse med fremskrivninger
af den øjeblikkelige tendens. Hvis vi i gode
tider kun fremskriver opgangen og kun
fokuserer på den, bliver vi lalleglade idioter.

Og hvis vi i nedgangstider kun fremskriver
nedgangen, bliver vi sortseere og pessimister.
I gamle dage sagde man, at ’mennesker spår,
men Gud rå’r’. Og vi kan være så kloge, som
vi være vil og opstille alle mulige rationaler,
som giver os en form for tryghed. Men al
erfaring lærer os jo, at vi kan spå nok så
meget. Det ikke er os, der rå’r. Der er ingen
af os, der kan sige noget om fremtiden og
hvordan udviklingen bliver. Et faktum
i den kristne tro er, at Gud altid er der;
både når det går godt og alting er lyst og
imødekommende, og når det går dårligt og
alting er dunkelt og frastødende. Det er ind
i håbløshedens mørke, at Gud julenat og
resten af året, har noget at sige.
Med dette vil jeg sige: Velkommen 2017 –
hvor jeg glæder mig til at lære dig at kende!

„...al erfaring lærer os jo, at vi kan spå nok så meget. Det ikke er
os, der rå’r. Der er ingen af os, der kan sige noget om fremtiden
og hvordan udviklingen bliver. “
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Artikel
af Ole Bering

Nancy Søgaard, 83 år, er
en glad kristen.
Hun kunne slet ikke fore
stille sig et liv uden tro
en, der har været hendes
følgesvend gennem livets
op- og nedture. For knapt
to år siden flyttede hun
hen i nærheden af kirken,
og det knyttede hende
endnu tættere til fælles
skabet.

”Jeg voksede op i et fattigt,
kristent landsmandshjem i
Flade på Mors. Vi havde ingen
penge, så til terminerne eller
til jul, kunne vi sælge en ko, en
hest eller en gris. Da jeg var ti
år, flyttede vi til Thy, hvor far
købte en lille landejendom.”
Hvordan var din
skolegang?
”I de første 3 år lærte jeg en
del i landsbyskolen i Sundby.
Men i skolen i Hassing lærte

jeg absolut ingenting, så jeg
har siden måttet læse op for
at få viden og bl.a. blive god
til at regne.”
Efter 7. klasse gik Nancy ud
af skolen og blev først udlært
gartner, senere blomsterdekoratør, hvorefter hun fik arbejde.
Nancy har troet på Gud, så
længe hun kan huske, selv om
hendes mor fortalte hende, at
hun ikke kunne blive frelst,
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før hun var lidt ældre. Nancy
spillede mandolin i Thyland
strengekor og cyklede til teltmøder eller tog senere turen
på motorcykel. Den unge pige
blev rigtig glad for at være
spejder, hvor hun hurtigt blev
fører, først for Guldspurvene
og senere for de lidt ældre
spejdere.
”Det betød, at jeg skulle holde
andagter for de andre, så det
tvang mig til at undersøge
Bibelen og finde ud af, hvad
der egentlig stod. Jeg tror, jeg
har været spejderfører fra jeg
var 12 år til jeg var 30.”
På et tidspunkt flyttede en
ung mand, Egon, til Thy fra
Brovst. Han kom i kirken og
blev kammerat med Nancys
bror. Nancy og Egon fandt ud
af, at det skulle være de to. De
fik deres første barn, Dan, og
flyttede derefter til Århus, hvor
Nancy havde en lille forretning
med blomster, frugt og grønt.
Siden kom datteren Heidi til.
Da børnene nåede en vis alder,
begyndte familien at sejle de
danske farvande tyndt i ferierne. Og selv da børnene
blev teenagere, elskede de at
komme med ud på det flydende
sommerhus. Det blev også til
mange gode ferier bl.a. ved
Gardasøen og på Sicilien.

Nancy fandt ind i det sociale
arbejde, Åben Dør, i Saronkirken. Her kunne folk komme og
få fællesskab, et varmt måltid
og et ord med på vejen. I 10
år lagde Nancy et stort engagement i dette arbejde.
En dag ramte sorgen Nancy
som et lyn fra en klar himmel.
Hun mistede sin Egon.
”Det var som at være bedøvet,”
fortæller hun. ”Jeg følte mig
ikke i live, men efterhånden
fandt jeg ud af, at man godt
kan leve alene.”
Sorgen, men også glæden over
livet og naturen, har hun udtrykt i digte og salmetekster.
Ud over den poetiske åre har
Nancy udtrykt sig billedmæssigt i et væld af akvareller med
motiver primært hentet fra
naturen.
For nogle år siden fandt Nancy
ind i et fællesskab omkring
motion og naturoplevelser i
”Livslang idræt” i Skanderborg. Det blev til 15 gode år
med gåture, cykelture, rappelling, overnatning i naturen og
meget mere. Lidt som at blive
spejder igen i en moden alder.

Har du oplevet konkrete
bønhørelser igennem
livet?
”Ja, jeg kan nævne to. Vores søn
Dan blev født med en brækket
arm, og da den voksede sammen havde han ingen bevægelighed i fingrene på højre hånd.
Vi bad Gud gribe ind, og Dan
fik bevægeligheden. Siden har
han ikke haft mén. En anden
erfaring var, da jeg i en periode
på 6 år gik med armstokke
på grund af et ødelagt knæ.
Der kunne intet gøres, men
under et besøg i Randers hos
min bror Svend, blev der bedt
for mig. Næste dag var jeg
spændt på, om jeg kunne gå
uden stokkene. Det kunne jeg.
Gud havde grebet ind.”
Nancy læser meget ved sin lille
læsepult i rækkehuset og ser
lidt fjernsyn. Desuden kommer
hun hen i Saralystkirken, så tit
som muligt.
”Jeg føler mig så godt hjemme
i kirken. Det er faktisk den
kirke, jeg har ønsket at være
medlem af hele mit liv. Den
er varm og imødekommende,
og der er mange gode venner
og bekendte,” smiler Nancy.
Naturligvis fylder børn og børnebørn også meget i Nancys
bevidsthed, selv om de har
deres eget liv.
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VITAL DAG I SARALYSTKIRKEN
Menighedsrådet vil gerne tage hul på
det nye år ved at invitere alle til at del
tage i en helt særlig menighedsdag,
lørdag den 7. januar kl. 9.00-17.00.
Der bliver naturligvis sørget for for
plejning hele dagen.
Menighedsrådet håber at rigtig mange kan
afsætte disse timer og at opstarten bliver god.
Vital er nemlig en proces der løber over ca.
to år, og består af yderligere to workshops,
coaching undervejs i processen, samt en
undersøgelse i kirken. Det er et redskab der
kan hjælpe og støtte udviklingen i kirken, for
menighedsudvikling er ikke bare noget der
lige pludselig sker. Det kræver, at menigheden
sammen beslutter sig for at bevæge sig fremad.
Lørdag, den 7. januar skydes processen i gang,
når vi får besøg af John Nielsen, lederen af
Missionsforbundet og Ruth Cilwik, præst i
Missionsforbundet. Disse to dygtige under-

visere vil lede os igennem dagen, og støtte
den videre proces.
Den første workshop handler om at definere
Saralystkirkens reelle situation. Hvad er fakta
om menigheden? I denne workshop sættes
der bl.a. fokus på fire meget forskellige udgaver af en kirke og et fællesskab, og så må vi
bl.a. forsøge at afdække hvilke af disse, der
bedst afspejler kirkens virkelighed. Det er en
spændende proces som kun bliver bedre af,
at mange forskellige deltager. Det begynder
med at vi må vove at se virkeligheden i øjnene.
I løbet af processen nedsættes et såkaldt
”vitalitetsteam”, der bl.a. sammen med menighedsrådet vil modtage rådgivning og
coaching. Det bliver et spændende år vi tager
fat på, og der er meget godt i vente.
Sæt kryds ved lørdag, den 7. januar!
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TILBUD TIL BØRNEFAMILIER
Bøvler du også engang imellem med
dine børn, teenagere og familieharmo
nien? Så er du ikke den eneste!!
Saralystkirken vil gerne give et særligt tilbud
til alle børnefamilier; et tilbud om at kunne
sparre og tale med en erfaren person uden
for alle systemerne. Tilbuddet gælder alle,
uanset relationen til Saralystkirken, og er
ganske gratis at benytte. Tilbuddet varetages
af Jørgen Møller, der har lang erfaring som
pædagog og SFO-leder.
- Ja, jeg vil gerne tilbyde mine ører, og at
vi i fællesskab kan forsøge at finde veje og
løsninger på de udfordringer, som du, dit
barn/børn eller familien måtte tumle med.
Jeg hedder Jørgen Møller, er 63 år og lige
gået på efterløn efter 37 år som pædagog/
SFO-leder. Jeg har høstet mange erfaringer
ift, hvad børn og teenagere har brug for,
hvad der kan udfordre dem og samtidig
belaste relationen til forældre, søskende,
kammerater og skolen.

Jeg har siddet til mange fortrolige samtaler
med børn og unge, i håbet om, at jeg kunne
lytte mig frem til at forstå, hvor skoen trykkede for dem. Deltaget i mange møder med
forældre, lærere og pædagoger, hvor vi har
drøftet, hvordan vi kunne få barnet/den unge
til at ændre adfærd, men oftest endte det med,
at det var vi voksne, som skulle ændre noget i
vores adfærd og relation til barnet/den unge.
Og, så har jeg været gift i 40 år, er far til tre
voksne sønner, og ved alt om, hvordan det er
at være i forældrerollen, elske og ville mine
børns allerbedste, samtidig med at skulle
sætte grænser, være konsekvent, vise tillid,
give slip og samtidig stå fast. Det vil give
bøvl og konflikter, og påvirke atmosfæren i
familien og romantikken i ægteskabet, siger
Jørgen Møller med et smil på læben.
Hvis du ønsker en fortrolig snak eller vil høre
nærmere, kan du frimodigt kontakte Jørgen
på tlf. 20 90 09 61 eller jomol2606@gmail.com
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ASKEONSDAG
Onsdag, den 1. marts er der Askeonsdagsgudstjeneste. Det er en meget gammel kirkelig
tradition der markerer fastetidens begyndelse.
Traditionen er ny for os, og vi er derfor blevet
inviteret til at deltage i gudstjenesten kl.
19.30 i Skt. Pauls kirke. Denne invitation er
ligeledes et tegn på det gode tværkirkelige
samarbejde der er mellem mange kirker i byen.

Denne aften findes en særlig ceremoni med
aske! Asken er et billede på, at trods vi som
er elsket og skabt i Guds billede, er støv og
aske. Vi bøjer os for Gud, for livets storhed
og at vi er små og dødelige, er også en side
af livets virkelighed. Denne side udfordres
vi til at kunne møde; for ellers lever vi ikke
ordentligt.

Tæller man hverdagene fra denne onsdag
og til påskelørdag bliver det til 40. Jesus
fastede 40 dage og nætter, derfor er kirkens
påskefastetid disse dage op til påsken.

Rent praktisk foregår det således: efter talen
går de deltagere, der vil, op til alteret og knæler
ned. Præsten går rundt og stryger lidt aske på
hver enkeltes hoved og siger: ”Menneske, husk
du er støv, og skal vende tilbage til støvet,” og
derefter er der nadver. Fastetiden udfordrer
os til fornyelse af vores liv.

Ved askeonsdags-aftengudstjenesten hører
vi om, hvad faste er. Der bliver sunget salmer
som går ind i det tema og læst en række
tekster som fokuserer på forskellige sider af
det at faste, og prædikenen forsøger at gøre
fastetemaet aktuelt, relevant og konkret i
vores liv.

Det er en anderledes, stille og nærværende
gudstjeneste der kan føles fremmed, men det
er en stærk oplevelse at tage del i.
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FÆLLESKIRKELIG BØN I AARHUS
Hvert år samles kristne
over hele verden til bøn i en
bedeuge, der er arrangeret af
Evangelisk Alliance.
Også i Aarhus mødes hundredvis til fælles bøn i bedeugen, der går fra den 8.-15.
januar.
Ugens tema er ”enestående”.
2017 er jubilæumsåret for
den lutherske reformation.
Ugens tema er inspireret af
de teologiske principper fra
reformationen, og ønsket er at
kaste lys over en række emner,
som binder den kristne kirke
sammen på tværs af forskellige traditioner.
I år er der ni forskellige arran
gementer, på lidt forskellige
tidspunkter, målrettet lidt
forskellige målgrupper. Alle er
velkommen til alle samlinger!
Søndag, den 8. kl. 16.00
Sankt Pauls Kirke, Sankt Pauls
Kirkeplads 1, Aarhus C

Taler: Jürgen Galonska,
Citykirken
Mandag, den 9. kl. 19.30
Metodistkirken, Hjarnøgade
1, Aarhus C
Taler: Linda Wilson.
Tirsdag, den 10. kl. 14.00:
Målrettet seniorer
Stjernen, Vejlby Centervej
46, Risskov
Taler: Hans-Christian Vindum
Pettersson, KFS.
Tirsdag, den 10. kl. 19.30
Frelsens Hær, Klostergade
54, Aarhus C
Taler: Thomas Nedergaard,
Christianskirken
Onsdag, den 11. kl. 17.00:
Målrettet børnefamilier
Aarhus Bykirke, Brammersgade 4, Aarhus C
Taler: Daniel Lind, Aarhus
Bykirke

Liturg, Flemming Baatz
Kristensen

Drop in med kaffe og frugt
fra kl. 16.30 - efterfølgende
tilbydes aftensmad
Onsdag, den 11. kl. 19.30:
Meditativ gudstjeneste
Christianskirken, Frederikshaldsgade 15, Aarhus N
Taler: Over Sørensen og
Christina Preisler,
Metodistkirken
Torsdag, den 12. kl. 19.30:
Målrettet studerende
Aarhus Valgmenighed,
Mjølnersvej 6, Åbyhøj
Taler: Niels Jørgen Holm
Larsen, Indre Mission
Fredag, den 13. kl. 19.30:
Saralystkirken, Saralystallé
140, Højbjerg
Taler: Herbert Krawzcyk,
Katolsk Kirke
Søndag, den 15. kl. 19.30:
Citykirken, Viborgvej 173,
Aarhus V
Taler: Flemming Baatz
Kristensen, Skt. Pauls Kirke
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UDDANNELSESMENIGHED
Saralystkirken befinder sig i en studie
by, hvor mange læser i 3-6 år. I den pe
riode vil vi som kirke gerne støtte med
mentoring, huddles og seminars. Vi vil
gerne bakke op og ser et behov for at
studerende får mulighed for at udvikle
deres kompetencer i et kirkeligt læ
ringsmiljø. Dette gælder ikke mindst
på kirkeligt relevante uddannelser.
Vores drøm er at investere i unge mennesker,
som ser sig selv i en eller anden kirkelig funktion i kraft af deres profession. Det betyder,
at alle der enten ser sig selv arbejde, eller
ulønnet engagerer sig i det kirkelige miljø, er
målgruppen. Kirken har brug for kompetente
og veluddannede ansatte og ledere, og dette
vil Saralystkirken gerne bidrage til.
Vi tilbyder et læringsforløb, hvor man som
studerende kan blive udfordret indenfor
forskellige grene af det kirkelige arbejde, og
opnå ledelseserfaring i praksis. Som en del
af dette tilbyder vi en mentorordning, hvor
man arbejder med karakter og kompetence

på både et personligt og et ledelsesmæssigt
plan. Derudover kan vi tilbyde samlinger i
mindre grupper, samt ikke mindst særlige
udvalgte undervisningsdage eller seminars.
Den studerende følger sin normale undervisning på sit uddannelsessted. Det kan
være muligt at kombinere evt. praktik eller
feltprojekt på studiet med engagementet.
Den studerende engagerer sig i kirkens liv og
arbejde, og det er muligt at afprøve forskellige dele af det kirkelige arbejde af, alt efter
interesse. Et forløb i uddannelsesmenigheden
kan strække sig over et uddannelsesforløb,
men kan dog også være kortere, dog minimum 10 måneder.
Saralystkirken har modtaget et fondstilskud
til dette projekt, så derfor er det gratis at
deltage i uddannelsesmenigheden.
Vil du vide mere, kontakt John Lorenzen,
jl@saralystkirken.dk / 61 79 42 47
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ÅRSFESTEN
En dag du med fordel kan
skrive ind i kalenderen er
lørdag, den 14. marts. Denne
dag kl. 14.00 holder Saralystkirken nemlig Årsfest. En eftermiddag og aften afsat for at
stoppe op, takke og sammen

feste for at glæde os over alt
det vi har at takke for. Dagen
begynder med årsmøde, hvor
bl.a. kirkens nye vision præsenteres, menighedsrådet
vælges, fremtiden drøftes
og budgettet vedtages. Om

aftenen fortsætter årsfesten
med god mad, sjove indslag,
overraskelser og dagen rundes
af, med at takke Gud og sammen sætte spotlight på alle de
velsignelser og mirakler han
kommer med.

MANGE BIDRAG
Fra drøm til virkelighed, er
der som bekendt et stykke
vej, og drømme koster. Regnskabet for 2016 er ikke gjort
op endnu, men en tydelig
tendens er dog klar: Mange

flere har i det forgangne år
valgt at bidrage til, at Saralystkirkens drøm om at gøre en
forskel lokalt og flere steder
internationalt, kunne blive til
virkelighed! Tusind tak! Tak

også til alle der i det nye år
vil bidrage enten ved at give
en gave via bankoverførsel, i
en indsamling eller via MobilePay, mobil nr. 23 93 90 60.
Det gør altså en forskel – tak!

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Der er følgende særlige mærkedage i den kommende tid:
Søndag den 1. januar fylder
Elise Jakobsen 75 år

Lørdag den 4. februar
kl. 12.30 indgår Christina
Gadegaard og Niels Peter Gubi
ægteskab. Efter vielsen er alle
inviteret til reception.

Tirsdag den 3. januar fylder
Siri Osland Lorenzen 50 år

Stort, stort tillykke!

Mandag den 6. februar fylder
Peter Carlsen 60 år

- 5 ting du gerne vil vide om
Saralystkirken

Kirkekursus
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Vil du gerne vide mere om
Saralystkirken, Kirke– og Kulturcenter, arbejdet, visionen,
historien og teologien, så er
du velkommen til at deltage
på Kirkekurset tirsdag den
21. februar kl. 19.30. Det er
et kursus, der er designet for
alle, der gerne vil vide noget
mere om kirken. Tilmelding og
info: info@saralystkirken.dk

GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN
JULEFESTEN 2016

Mød os på
 Facebook &  Instagram

