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EN MARGIN I LIVET
Kort intro
- af John Lorenzen, Præst

Ferietid…! Endelig! Føler du også tiden
flyver af sted? Tid er jo noget sjovt noget. Uden at foretage os noget, bliver vi
transporteret ind i fremtiden sekund
efter sekund.
Gennem de sidste 50 år har vi set mange
tidsbesparende teknologiske opfindelser.
Biler og fly gør, at vi kan komme hurtigere
frem, så vi har mere tid, når vi kommer
frem. Vi har Fast Food, så vi ikke længere
behøver stoppe for at spise, og skal bruge
tid på det, når vi når frem. Internet, så
informationen kan nå hurtigere frem. I
automater kan vi få kaffe, penge, musik og
paraplyer. Måske er det slet ikke mere tid,
vi har brug for. Måske, er det vi har mest
brug for at få visdom til, at bruge den afmålte tid vi har fået, på den rigtige måde.

Jesu liv var fyldt med mange krav og et
stort pres. Der var altid nogen der tryglede
om noget, spurgte og appellerede til ham.
Jesus havde også en mængde fjender, der
kun ventede på at fælde ham for snyd, så de
kunne korsfæste ham. Jesus og hans nærmeste efterfølgere var pressede. Jesus sagde
til dem: »Kom med ud til et øde sted, hvor
I kan være alene og hvile jer lidt.« Markus
evangeliet 6, 31.
Det var Jesu hemmelighed i et hektisk liv,
som han gav videre til sine efterfølgere, og
som han giver videre til os: At finde et isoleret sted, for at være stille og være sammen
med Gud. Ferietiden byder på muligheder
for at trække sig tilbage til et stille sted. For
at indstille fokus, for at huske hvorfor vi er
her, hvad vi skal gøre og ikke gøre.

Rigtig god ferietid!

„At finde et isoleret sted for at være stille og være sammen
med Gud..“ var hemmeligheden Jesus gav videre til sine
efterfølgere, og alle os der lever et hektisk liv. “
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FRA BURMA

TIL BORNHOLM
Sambuh Langle, 26 år, er
født i Burma. Hans vej til
den kristne tro og til landet er en historie ud over
det sædvanlige. Til daglig
går han på 3K-uddannelsen på Diakonhøjskolen.
Havde du en god barndom?
-Nej! For jeg boede på en
budhistisk munkeskole fra
jeg var 5 til jeg var 12 år.
Selv om min familie var kristen, sendte de mig derud,
for at jeg kunne lære bur-

mesisk og få bedre arbejdsmuligheder som voksen.
Jeg savnede selvfølgelig min
familie meget, mens jeg var
der.
Da Sambuh endelig kom hjem
igen, var der store problemer
i familien. Hans far var blevet arresteret i Malaysia for
at demonstrere for Burma.
Der var seks børn, som moren var alene om at forsørge.
Det var hårdt, selv om familien havde frugthave og rismarker.
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Hvordan blev du en
kristen?
-Næsten hver dag fortalte
min mor mig om Guds kærlighed, og at jeg skulle tro på
Jesus. Men det kunne jeg
ikke efter årene blandt budhister. I stedet begyndte jeg
at ryge og drikke.
Min mor blev bare ved med
at fortælle mig om Jesus, så
en aften ved min seng, begyndte jeg at bede til ham.
Jeg var ulykkelig, fordi jeg
hver dag blev mobbet og
sparket i skolen, og hver

aften fortalte jeg Jesus om
mine oplevelser. Efter et helt
år mærkede jeg pludselig en
glæde indeni. Det var som
om, jeg fik en krammer, og
Jesus sagde: ”Jeg elsker dig!”
Jeg satte dog to betingelser
op, for at jeg ville tro på ham.
For det første skulle vi have
vores far tilbage i familien.
For det andet ville jeg væk
fra det dårlige skolemiljø.
Efter to måneder ringede Sambuhs far og sagde, at han var i
et land, der hed Danmark på
øen Bornholm. Sambuh anede ikke om det lå i England,
USA eller Thailand. Faren op
fordrede familien til at forsøge at komme til Danmark. De
rejste derfor til Malaysia for
at få Den danske ambassade
til at hjælpe dem videre.
Turen til Malaysia foregik
til fods, med bus, lastbil,
varevogn og båd og varede
tre uger! I Malaysia måtte
Sambuh to gange i fængsel.
En dag da han sad på gulvet
og læste i sin Bibel, kom fem
store mænd hen og spurgte,
om han var kristen. ”Ja,”
sagde han og regnede med,
at han skulle bankes. I stedet bad de ham om at bede
sammen med dem, for de
var også kristne. Deres flok

voksede til omkring 70 i løbet af kort tid. Sambuh fik
mulighed for at dele Guds
ord med dem.
Endelig kunne familien rejse
fra Malaysia til Danmark i
november 2007 og blive genforenet med faren på Bornholm. De kom fra 30 graders
varme til minus 5. Kulturelt
var der også nogle store forskelle.
-Første gang jeg gik ud på gaden i Rønne, sagde de fleste
”hej” til mig. Det var jeg slet
ikke vant til, og jeg besluttede mig for, at jeg ville lære
dansk! Jeg begyndte så i en
modtageklasse i Neksø.
Det er gået Sambuh og hans
familie rigtig godt i Danmark. Hans søskende går
enten i skole eller er i gang
med forskellige uddannelser.
Hans far arbejder som landbrugsmedhjælper.
-Jeg valgte 3K-uddannelsen,
fortæller Sambuh, fordi den
giver mange muligheder bagefter. Hvis jeg bliver rigtig
god til skriftlig dansk, vil jeg
tage en teologisk kandidatuddannelse. Siden jeg var i
Malaysia, er jeg fortsat med
at prædike om Jesus. Jeg har
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været i 14 forskellige lande
og besøgt burmesiske kirker.
Her i sidste måned havde jeg
en fantastisk tur til Burma,
hvor vi gav 2000 mennesker
mad hver dag og forkyndte
evangeliet. En 7-800 mennesker gav deres liv til Jesus!
I sin fritid kan Sambuh lide at
spille fodbold. Desuden bruger han meget tid på at skrive
om Bibelen på Facebook, specielt henvendt til burmesiske
unge. Det giver lidt sig selv,
for de har deres eget helt specielle skriftsprog.
Hvilke fremtidsdrømme
har du?
-Jeg vil meget gerne være
missionær her i Danmark.
Jeg oplever, at rigtig mange
unge ikke længere kommer
i kirke eller tror på Gud. Jeg
har sammen med andre været ude på gaderne og snakke
med mennesker og bede for
syge. Det vil jeg gerne fortsætte med. Danskerne har
brug for Jesus!

Af Ole Bering

KIRKELEJR

FOR ALLE
Det er efterhånden blevet en del af
Saralystkirkens faste rytme, at arrangere en Kirkelejr for alle, i og omkring
kirken. Det sker også i år, nemlig i
weekenden den 9.-11. september!
Gennem de sidste par år har der været en
øget tilstrømning til lejren, og derfor er en
større lejr booket i år. På Himmerlandsgården ved Hadsund er der god plads til alle.
Her kan der overnattes i 2 og 4 mands rum,
der er gode og hyggelige lokaler til ophold
og fællessamling, og en placering midt i
et naturrigt område giver rum og plads til
boldspil, gåture og hyggelige bålsteder. Her
er plads til alle!
Programmet består af en veltilrettelagt blanding med god tid til at nyde fællesskabet,
eller muligheden for at trække sig en smule

tilbage og nyde stilheden. Lejren begynder
fredag aften med en fælles opstart og aftensmad og slutter søndag over middag.
I år deltager Thomas Baldur lørdag formiddag med et spændende oplæg, der tager
udgangspunkt i en eller to af de mindre
kendte profeter fra Det Gamle Testamente.
Thomas er præst i Vadum Kirkecenter. Der
bliver også egne og særlige programtilbud til
børn og teenagere. På lejren vil der være god
mulighed for at lære endnu flere at kende,
nyde den dejlige mad og opleve et rummeligt
fællesskab i løbet af weekenden.
Flere af kirkens musikere deltager på lejren.
Lejrstaben er klar til at byde dig velkommen
på årets Kirkelejr! Så glæd dig til en fantas
tisk weekend!
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OPSTART EFTER

SOMMERFERIEN
I juli måned har Saralystkirkens aktiviteter
stået på stand-by. Men fra august går det
atter løs med de mange arbejdsgrene.
KulturCaféen:
Start torsdag, den 18. august kl. 18.00. Kom
og få et billigt måltid mad og deltag i fællesskabet.
UngKirke:
Start torsdag, den 18. august kl. 19.00. Mødested for unge fra 20 år og opefter. Fællesskab, bibeltimer, lovsang, hyggeligt samvær
m.m.

Gospelkoret KOINONIA for voksne starter
også op med fynd og klem, onsdag, den 17.
august kl. 19.00. For nærmere information se
kirkens hjemmeside eller Facebook.
Venne-Caféen:
Start tirsdag, den 6. september kl. 14.00.
Målgruppen er først og fremmest efterlønnere og pensionister, men alle er velkommen. Der er hyggeligt samvær med kage- og
kaffegaranti. Derudover er der altid et spændende emne og fællessang.
Bedemøder:

Follow:

Start mandag, den 22. august kl. 19.00 hos
Elin og Ingolf Lorenzen.

Start tirsdag, den 16. august kl. 19.00. Teenklub for 13-16 årige hver tirsdag kl. 19.00.

Gudstjenester og klynger:

Saralystfamilien:
Start mandag, den 22. august kl. 16.00. En
eftermiddag for mødre med børn, hvor der
bliver lavet mad, talt sammen, og hvor der
tilbydes leg og lektiehjælp for børnene.
Musik:
Musikskolen tilbyder fortsat undervisning.
KOINONIA Kids, børnekor for 6-12årige,
begynder på en frisk torsdag, den 18. august
kl. 16.45.

Gudstjenesten er et højdepunkt i kirkens
ugeprogram. Mens de voksne er til møde,
er der Børnekirke og Betweenkirke for
børnene. Gudstjeneste hver søndag kl.
10.30, bortset fra den 3. søndag i måneden, hvor der er Klyngefællesskaber, der
samles rundt omkring.
Se nærmere på kirkens hjemmeside.
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GLIMT FRA

ISRAELS LAND
17 personer, størstedelen
fra Saralystkirken, har
netop været på tur til Israel. Vi har bedt rejelederne, Else og Karl Aage
Hagsteen, pege på et par
at højdepunkterne.

stille! Her læste vi igen beretningen fra Bibelen.

Det var en stærk oplevelse i
Cæsarea Filippi at høre Jesu
ord om ”hvem siger I at jeg er”
og Peters bekendelse er: ”Du
er Messias den levende Guds
søn.” Rørende var det også at
stå på Bentalbjerget, se ind
over Syrien, og sammen bede
om fred.

Vi fik en lille smag af ørkenen
omkring Dødehavsområdet.
Her så vi bl.a. fæstningsværket Masada, Jesu dåbssted og
oplevede at ”flyde i Dødehavet.” I Jeriko var vi heldige at
mødes med en af Arafats tidligere snigskytter. Han fortalte
gribende om sit møde med Jesus, der førte til et nyt liv. Før
kæmpede han for at udslette
Israel, i dag arbejder han for
at skabe fred mellem Jøder og
Arabere!

Da vi sejlede på Genesaret sø
blev motoren, midt ude på
søen, slukket. Så er der helt

Jerusalem var et af turens højdepunkter. En lang række beretninger knytter sig til byen.
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Ikke mindst påskebegivenhederne for 2000 år siden, var
med til at tegne vores besøg.
Syv km. fra Jerusalem ligger
Betlehem, som vi besøgte. Her
var vi på ”hyrdernes mark” og
i et lille ”hyrdekapel” med en
god akustik, sang hele gruppen af hjertens lyst.
Vi tror også at alle oplevede
det særligt rørende at besøge
holocaustmuseet.
Dette er korte glimt fra Israel
turen. Vil du vide mere, kan
hele artiklen læses på Saralystkirkens hjemmeside eller
FaceBook.

DU SKAL VÆRE

VELKOMMEN
Mange flygtninge kommer til Danmark i disse
år, og i 2015 var iranere
den næststørste asylansøgergruppe. De banker
ikke kun på døren til
Danmark, men også på
kirkernes døre.

frikirker sammen på kryds
og tværs for at løfte opgaven. Saralystkirken er også
blevet opfordret til at tage
del, og det gør vi gerne. I
Matt. 25,35 siger Jesus jo
„… jeg var fremmed, og I
tog imod mig…“

Mange muslimer fra Iran
vil gerne høre om den kristne tro. Der er nu mindst
500 kristne iranere i danske kirker, og mere end 100
blev døbt i Folkekirken i
2015. Tallet vokser støt i
2016, skønt de ved, at mange alligevel får afvist deres
asylansøgning. Rundt om i
Danmark arbejder folke- og

Med start medio august vil
vi hver torsdag kl. 18.00
invitere farsitalende flygtninge (iranere og afghanere)
til middag i Kultur-Caféen,
så vi kan lære hinanden at
kende. De får mulighed for
at øve sig i at tale dansk, og
hvis der er interesse for et
introduktionskursus i kristendom, vil vi også tilbyde
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det. Søndag er alle velkomne
til gudstjeneste.
Vi vil gerne bidrage til, at de
bliver en del af det danske
samfund og også gerne det
kristne fælleskab. Vi håber,
at I alle vil være imødekommende overfor de nye ansigter, og hvis nogle har lyst til
at engagere sig mere, må I
gerne sige det til Ole Bering.
Udover Ole består gruppen
pt. af Birgitte Sommer, Torben Nielsen, Jørgen Møller, John Lorenzen, Farhad
Gholipoor, Sana Georges og
Lisbeth Pedersen.

HALLØJ

I PARKEN 2016
Igen i år vil Saralystkirken skabe rammerne for et alle tiders familieevent,
nemlig Halløj i Parken!
Eventet løber af stablen lørdag, den 27.
august kl. 12-15 og vil bestå af festlige, sjove
tiltag som hoppeborg, café, loppemarked,
kreative aktiviteter, spillehjørne med Playstation og brætspil, cykelsponsorløb, bålhygge og mulighed for udendørs leg på legepladsen. Eventet er åbent for alle, og man
er mere end velkommen til at invitere sine
venner, familie og naboer med! Det hele er
gratis, og man kan købe lidt forfriskninger i
vores café, eller gå på opdagelse i vores hyggelige samling af ting på loppemarkedet. Alt
overskuddet går til at fremme aktiviteterne
til børn og unge i Aarhus Syd, igennem Saralystkirkens Børn og Unge forening (SBU).

Vi gentager også cykelsponsorløbet fra sidste
år, hvor børn, teenagere og ungdommelige
sjæle kan hoppe på cyklen, tage rulleskøjterne, løbehjulet eller hvad man nu kan finde
på – og sammen cykle/køre nogle penge ind
til det gode formål! Her vil der være fede præmier på spil, for dem som giver den mest gas!
Derudover vil vi i år, gerne invitere til en
festlig og hyggelig familiegudstjeneste dagen
efter, altså søndag, den 28. august. Her vil
der være gratis rundstykker og en gudstjeneste prydet med sjove, kreative indslag for
store og små, ligesom der er lagt op til hygge
og samvær.
Kom og vær med til nogle dejlige sommerdage!
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SOMMERLIGHT GUDSTJENESTE
I sommerferien byder vi velkommen til Sommerlight
gudstjeneste, søndage kl.
16.30. Gudstjenesterne varer ca. 45-50 minutter og
efterfølgende er der mulighed for grill i haven. Skulle
vejret være dårligt, spises

der i Caféen. Det er muligt
at købe grillpølser, kartoffelsalat og sodavand. Du er
naturligvis også velkommen
til at medbringe eget grillkød. Medbring gerne lidt
salat til et fælles salatbord.
Der er gode muligheder for

leg og underholdning for
børnene – f.eks. boldbane
og stor legeplads med bl.a.
svævebane og sandkasse.
Velkommen til Sommerlight gudstjeneste den 3.
juli, 10, juli, 17. juli, 31. juli
samt 7. august.

EN WEEKEND – PÅ LAND OG I BY
SaralystFamilien drog lørdag, den 21. maj sydpå til
Dorthes hus på landet.
Vi var 19 i alt, mødre, børn
og frivillige. Vi startede med
frugt, kaffe og saftevand på
gårdspladsen, så kørte vi ind
til byen og spiste frokost på

McDonald til stor begejstring
for børnene, og videre til
Horsens Legeland.
Efter nogle hæsblæsende timer tilbage på landet, hvor vi
grillede, legede og hyggede.
Alle hjalp med at rydde op, og
en dreng fandt endda støv-

sugeren frem og begyndte at
gøre rent!
Der var højt humør hele dagen, og børnene var glade
og godt trætte, og én sagde:
”Kan vi ikke snart gøre det
igen?” Det er jo det hele
værd.

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Der er følgende særlige mærkedage i den
kommende tid:
10. juli - Erik Roy Larsen - 60 år
Stort tillykke!

Vil du gerne vide mere om Saralystkirken,
Kirke- og Kulturcenter, er du velkommen
til at deltage på næste kirkekursus tirsdag,
den 23. august kl. 19.00. Tilmelding og info:
info@saralystkirken.dk
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GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN

EN REJSE TIL ISRAEL

Mød os på
 Facebook &  Instagram

