SARALYSTKIRKEN
Kirke- og Kulturcenter

GODT NYTÅR

- velkommen ind i det nye år.

KIRKEBLADET
Januar - februar

2018

GIV DET VIDERE
Forord
af John Lorenzen, Præst

Så tager vi fat på et helt nyt år! Her
har vi aldrig været før! Det kan være
med mange blandede tanker vi tager
fat på 2018. Meget af det vi kender
vil fortsætte, og det er nok godt nok.
Andet vil ændre sig, og det er måske
også godt nok.
Menighedsrådet vil gerne, at 2018 har en
overskrift, eller et årstema. Et tema vi som
kirke vil vende tilbage til, sætte spotlight
på, lade os inspirere af, og som vil udfordre
os. Årstemaet for det kommende år er: ”Giv
det videre”.
Temaet er inspireret af en af kirkens værdier,
den sidste af de fire der hedder: Vi rækker ud.
”Giv det videre”, bliver det gennemgående
fokus. Vi er som enkeltpersoner ansvarlige
for, at give det videre vi har fået. Samme

udfordring gælder os som kirke. Det vi kan
give videre, er det vi har fået, oplevet og
erfaret. Vi er også som kirkefamilie blevet
udfordret til at dele nogle af de byrder, vi
hver især bærer på.
Nej, det skal ikke forstås sådan, at andre
kommer for at bære vores byrder, men vi
er inviteret til at dele dem med hinanden.
Dette kræver så bare, at vi også vil give det
videre, og dele noget af det der særligt tynger
os, med andre.
Årstemaet vil blive berørt i gudstjenester,
skriftlige materialer, andagtshæfter, kirkelejren, oplæg til smågrupper, foredrag og
andre tiltag.
Velkommen nytår! Godt nytår! Vi er klar og
forventningsfulde!

„Et tema vi som kirke vil vende tilbage til, sætte spotlight på, lade
os inspirere af, og som vil udfordre os.“
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FÆLLESSKAB I LIVET
I Saralystkirken findes der fællesskaber i flere størrelser. Det største fællesskab
er gudstjenesten, der udover er der klynger og smågrupper. Det er vigtigt for
os, at have muligheden for at mødes i mindre grupper. Her kan du møde nogle
af de mange forskellige, der er med i en af smågrupperne.

Birthe Brøtker, er en del
af tema-smågruppen
Birthe er mangeårigt medlem
af Saralystkirken. Inden for
det sidste år har hun haft den
sorg at miste sin livsledsager
Erik. Birthe føler, at hun er
blevet hjulpet af Gud igennem
svære tider. Hendes yndlingsskriftsted er: ”At leve Gud nær
er min lykke.”
Birthe kommer i bibelgruppen,
som ledes af John og Mikael.
Det er en temaserie over 6 aftener om Guds egenskaber. Om
årsagen til, at hun begyndte
at komme i denne smågruppe,
fortæller Birthe:

Efter at jeg blev alene, følte
jeg behov for fællesskab, og
derfor ringede jeg til John.
Han anbefalede gruppen til
mig. Jeg syntes jo ikke, jeg var
i stand til at lede, men sagde,
at jeg da kunne bage boller.
Det bekymrede mig også lidt
med transporten, men det blev
løst, da jeg fik kørelejlighed
med Mikael. Vi har nogle gode
aftener og har oplevet, at flere
nye er kommet til. På grund
af mit kendskab til Bibelen
har jeg også fået mulighed for
at byde ind i samtalerne. Jeg
kan slet ikke undvære kirken
og det at tro på Gud!
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Ninna Pedersen, der
kommer i bedegruppen
hver anden mandag:
For mig er denne smågruppe
meget vigtig, fordi det er et
bønnefællesskab, hvor vi står
sammen omkring bøn. Man
kan bede alene derhjemme
eller til de større møder, men
det at vi er en lille gruppe samlet om bedeemnerne, gør det
mere personligt. Vi beder for
kirkens arbejde, for personer
i nød og meget mere. Det er
samtidig et fællesskab, hvor vi
kommer tættere på hinanden,
fordi vi deler liv og beder for
og med hinanden.

Karen Henneberg, er en
del af en smågruppe:

Ole Bering, er med i
mandegruppen
Det er et lidt anderledes regi at
mødes i end en torsdag aften
eller til en gudstjeneste f.eks. Vi
ser hinanden fra andre vinkler
og lytter til hinandens synspunkter. Hver gang har vi et
fælles tema, hvor der ikke er
en facitliste. Vi taler åbent og
frit ”bordet rundt”, og målet
er ikke nødvendigvis at være
enige. Naturligvis har vi en
fælles kristen tro, men sådan
en aften er ikke en bibeltime.
Emnerne er af etisk eller almenmenneskelig karaktér.
Derudover kan vi finde på at
gå i biografen sammen eller
måske give en hjælpende hånd
til en person med nogle behov.
Det sætter jeg pris på!

Det jeg holder allermest af ved
at være i en smågruppe er, at
vi vandrer sammen. Med det
mener jeg, at livet hele tiden
går op og ned, og i smågruppen følger vi hinanden. Man
er aldrig alene, og vi går, så at
sige på en vej sammen, hvor
vi hver især har vores udfordringer, glæder og sorger, som
vi deler med hinanden. Men
først og fremmest deler vi det,
som betyder allermest for os i
livet, nemlig troen på Gud. Vi
drøfter de mange spørgsmål,
dilemmaer og svære ting, som
vi læser om i Bibelen, og som
vi hver især oplever i vores
liv med Gud. Aktuelt går vi
i gruppen igennem et hæfte
med navn ”Den røde tråd”
som gennemgår centrale og
gennemgående begivenheder
og højdepunkter i Bibelen.
Sagt med få ord oplever jeg,
at det at være i en smågruppe
er livsforvandlende.
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Cecilie Lorenzen, er med i
en smågruppe i Ungkirke:
Jeg kan godt li` det mindre
fællesskab. Det er også nemmere at snakke sammen. Jeg
synes ofte, det er lettere, at
dele mine tanker og mit liv med
en lille gruppe af mennesker.
Derudover er det spændende
at være sammen med 4-5 helt
forskellige personer, som kan
være med til at udfordre mine
tanker, mit liv og min tro, og
jeg kan være med til at udfordre dem. Det er nogle trofaste
følgere man kan følges med
gennem et stykke tid.

TILBAGE I LIVET
Foredrag
Torsdag, den 22. februar kl. 19.30

Claus Søndergaard gik ned med stress
og depression og endte i total opløsning. Men tro, psykologi og den nære
familie hjalp ham på fode igen. Torsdag, den 22. februar kl. 19.30 fortæller
han hvordan.
Claus Søndergaard levede i livets overhalingsbane, indtil det sagde fuldt stop. Denne
torsdag aften fortæller han om nedturen,
og det vendepunkt der blev hans redning.
Foredraget finder sted i Saralystkirken, og
bygger på hans nyudkomne bog: Tro, stress
og depression – i verdens lykkeligste land.

og gåpåmod, men oplever i arbejdet med
svært kriminelle børn og unge en voldsom
nedtur, der starter med stress, depression
og selvmedicinering. Der går lang tid hvor
Claus hverken kan, eller vil indse, at han er
syg. Det ender med et voldsomt kollaps, som
han intet selv husker fra.
Han indlægges på en psykiatrisk afdeling, og
fra da af starter rejsen tilbage til livet. Han får
hjælp af sin leder og en psykolog, af venner
og familie. Desuden henter Claus hjælp i sin
tro og i forskellige teknikker til at finde ro.
Foredraget koster 50 kr.

Det hele starter med, at Claus Søndergaard
begynder på et nyt arbejde med iværksættelse og opstart af den socialpædagogiske
institution Den Sikrede Institution Kompasset i Region Nordjylland. Claus begynder
som afdelingsleder med store ambitioner

Inden foredraget kan der købes middag i
KulturCaféen for 35 kr. Bestil venligst bord
på kulturcafe@saralystkirken.dk eller tlf.
66 140 140.
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BØN
I AARHUS
Hvert år samles kristne over hele verden til bøn, arrangeret af Evangelisk
Alliance. Vi gør det for at øve os i kristen enhed, og for sammen at anråbe
Gud på vores verdens, nations og bys
vegne.

Derfor kan vi også identificere os med de
fremmede i vores samfund. Det gælder både
migranter og flygtninge, og de ensomme i
vores by. Dem vil vi i år have særligt fokus
på at bede for. Samtidig beder vi trofast for
Aarhus, Danmark og verden.

Også i Aarhus samles hundredvis af kristne
til fælles bøn, og vi indbyder alle kristne til
at deltage i arrangementerne der finder sted
fra den 7.-14. januar. I kalenderen kan du se
programmet.

I år er der 10 arrangementer i ugens løb. Vi
har tilføjet to nye arrangementer, nemlig:
- Aftenbøn & Vågenat fredag aften.
- Brunch & Bøn lørdag formiddag.

Temaet for bedeugen 2018 er: ”Kirken som
pilgrim, fremmed og flygtning”.
Vi tager således udgangspunkt i en bibelsk
sandhed om at kristne, fra den første kirkes
tid og stadig i dag er fremmede i verden; vi er
pilgrimme på vej mod vores virkelige hjem.

- Alle er velkomne til alle arrangementer!
Er du på Facebook? Så hold dig orienteret
om arrangementerne på: www.facebook.
com/eaaarhus/
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ASKEONSDAG – EN SANSELIG
AFTENGUDSTJENESTE
Askeonsdag er begyndelsen på de 40 dages faste op til påske, og en vigtig
påmindelse om menneskets forgængelighed og afhængighed af Gud. I dag fejres
den onsdag, den 14. februar kl. 19.30.

Navnet „askeonsdag“ peger på højdepunktet
i aftengudstjenesten, hvor deltagerne rejser
sig, kommer op og får tegnet korsets tegn
for panden med aske. Brugen af asken er
et symbol på menneskets forgængelighed.
Mennesker er skabt ud af støv, skal blive
til støv, og asken minder om, at mennesket
intet er uden Gud.
Asken der benyttes, stammer fra forrige
års palmesøndagsgudstjeneste. Her mar
kerer man dagen for Jesu indtog i Jerusalem
med palmegrene, og de bliver efterfølgende
brændt. Asken skal efter traditionen være
fra de brændte palmegrene man brugte sidste år palmesøndag, til fejring af indtoget i
Jerusalem, hvor det fortælles i Bibelen, at
tilskuerne strøede grenene ud på jorden
foran Jesus på æslet.

Vi kender nadveren med vinen og brødet,
og vi kender dåben med vandet, men ellers
er der ikke mange fysiske elementer i den
gudstjeneste. Askeonsdag fejrer vi vores egen
forgængelighed ved at minde hinanden om,
at vi er blevet til af støv og skal blive til støv
igen ved at bruge asken fra sidste år.
Fastetiden stemmer vores sind på en særlig
måde til den indre rejse, vi skal foretage os
frem til Jesu opstandelse påskemorgen. Vi
har alle brug for at vende os om og skifte
kurs i vores liv, selvom det kan være en svær
erkendelse.
Elementerne i gudstjenesten består af læsninger, salmer, tale, bøn. Velkommen til en
anderledes gudstjeneste med stærke symboler
og et livgivende indhold.

Askeonsdag er den første dag i fasteperioden,
og inviterer til at bryde med gamle mønstre
og vaner og starte på en frisk.
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EN GOD ØVELSE:
AT GIVE VIDERE
Reflektioner om årets tema 2018
af Ole Bering

”Det er min!” Sådan siger små børn ofte, hvis
de har fået en ting, som de er glade for. De
er ikke så villige til at dele deres ”dyrebare”
ejendel med deres kammerater. Som voksne
kan vi have det lidt på samme måde i hvert
fald i forhold til vores materielle værdier.
Og hvis vi giver til velgørenhed, så er det
som regel af vores overflod. Bibelen har et
helt andet princip for det at give: ”Giv og der
skal gives dig,” sagde Jesus. Jamen, hvis det
er rigtigt, og det kommer jo fra ham, som gav
sig selv, så er det da med at komme i gang
med at give.
Stop en halv: lad os ved indgangen til det
nye år lige gøre status over alt det, vi har

fået, alt det vi kan sige tak for. Jeg nævner i
flæng tag over hovedet, sundhed, hjælp midt
i en svær periode, gode venner, evner vi får
lov at bruge, hverdagens små velsignelser.
Hvis vi skærer ind til benet, har vi dybest set
ikke noget, som vi ikke har fået skænket af
livets Gud. Når vi da går i lære hos Jesus, så
bliver giverbegrebet noget andet og meget
mere end det at give en skilling. Det er villighed til at give os selv til dem omkring os,
som behøver os i deres livssituation, det er
vores tid. Tid til at lytte, være til stede, gøre
en forskel. Det er at give det lys videre, som
er blevet tændt i os, evangeliet om Jesus
Kristus!

11 // En god øvelse: at give videre

VITAL
Workshop nummer 2
Lørdag, den 27. januar kl. 9.00-13.00

Denne formiddag sættes der fokus på at
tage et skridt, og fortsætte vandringen mod
forandringen.
At se et mål og blive ved med at gå efter det,
også når det hele bliver en smule tåget og
knap så tydeligt som ved starten, forudsætter
vedholdenhed, for en vedvarende forandring
kommer ikke bare lige pludselig. Denne
formiddag bliver der præsenteret redskaber
og værktøjer, der kan anvendes i hverdagen
undervejs mod målet.
Undervisere og facilitatorer på workshoppen
bliver Ruth Cilwik og John Nielsen.
- Vi skal tale om hvorfor forandring er nødvendigt. Forandring opfattes nogle gange som
noget truende og negativt, men vi skal opdage,
at det er noget positivt og livsbefordrende.
I kirkesammenhæng taler vi om forandringer for at fremme Guds rige. Jesus lærte os
at bede: “Komme dit rige”. Det indebærer
positive forandringer, udtaler John Nielsen.

Workshoppen er tilrettelagt således, at der
vil være en god vekselvirkning mellem oplæg
og undervisning med god tid til refleksion
og dialog.
Menigheden bliver naturligvis inddraget i
processen, så det er ikke blot undervisning,
men gode muligheder for inddragelse.
Første workshop blev afholdt i januar 2016.
I den mellemliggende periode har der været
fokus på kirkens værdier, og at finde kirkens
bibelhistorie, en beretning fra Bibelen som
kendetegner Saralystkirken, eller som vi
ønsker skal kendetegne os. Beretningen er
fundet, og der var bred opbakning til, at det
blev fortællingen om kvinden ved brønden,
som er omtalt i Johannes ev. 4.
Velkommen til en interessant workshop
lørdag, den 27. januar.
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ÅRSFESTEN
En dag du med fordel kan
skrive ind i kalenderen er
lørdag, den 17. 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, menighedsrådet
vælges, fremtiden drøftes
og budgettet vedtages. Om

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

BATMAN GÅR I KIRKE
Ved gudstjenesten søndag
den 11. februar kl. 10.30 vil
du kunne møde mange små
underlige skabninger. Denne
formiddag inviterer kirken til
fastelavsgudstjeneste. Alle
generationer er samlet i den
første del af gudstjenesten,

hvor der vil være masser af
musik, sang og fortælling.
Derefter går alle børn ind i
nogle af de andre lokaler for
at slå katten af tønden, og de
rigtige konger og dronninger
vil blive fundet efter alle kunstens regler. Imens børnene

er ude, får kirkens præst John
Lorenzen anledningen til at
holde en kort prædiken. Gudstjenesten afsluttes samlet
med at børnene igen kommer
ind i kirkesalen. Efterfølgende
serverer KulturCaféen fastelavnsboller m.m.

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Torsdag den 22. februar
fylder Hans Højgaard
Jensen 70 år. Stort, stort
tillykke!
Alle er velkomne i Saralystkirken – uanset baggrund! Flere
ønsker at blive medlemmer,
og det er en glæde at kunne

byde velkommen til Camilla
og Jakob Ryborg-Muff som
nye medlemmer.
Kirkekursus - 5 ting du
gerne vil vide om Saralystkirken. Vil du gerne
vide mere om Saralystkirken,
Kirke- og Kulturcenter, arbej15 // Årsfesten

det, visionen, historien og
teologien, så er du velkommen
til at deltage på Kirkekurset
onsdag den 22. februar kl.
19.00. 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 DECEMBER
OPTAKT TIL JULEN

Mød os på
 Facebook &  Instagram

