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MERE MENNESKELIG
Forord
af John Lorenzen, Præst

Jeg tror på, at virkeligheden har to
sider. På den ene side er der alt det, vi
kan tage og føle på. Her kan jeg se og
bruge naturlige evner: min fornuft,
min krop, mine følelser, min uddannelse, mine evner. På den anden side er
der den åndelige dimension.
Pinsen er den tredje af de store kristne højtider og umiddelbart den, der er vanskeligst
at forstå. For hvad betyder Helligånden?
Så er et barn i en krybbe julenat og en tom
grav påskemorgen lettere at forholde sig til.
I Pinsen starter en bevægelse der sættes i
gang i Jerusalem, og går over hele verden.
En brand der vendte op og ned på hele denne
tids verden. Pinse handler om at Gud kommer tæt på. Han sender Helligånden. Uden
Helligånden har vi ingen kristendom, så er
Gud langt væk. Jesus ville være en gådefuld
figur i historien, bibelen en håbløs mod-

sigende bog, kirken blot en organisation,
mission propaganda uden indhold, troen
på Gud ville være slaviske handlinger. Men,
men, men… med Helligånden bliver der liv
og dybde og nye erfaringer.
Dette, at opleve pinse, er noget der kan
erfares. Denne erfaring af Guds ånd
oplevedes forskelligt, men de første kristne
kunne mærke det - og sådan har det bare
fortsat lige siden. Det er en ny kraft, en ny
energi og en dyb overbevisning om, at midt i
det liv vi lever, der virker Jesus. Budskabet
om den opstande Jesus, krydser grænser,
sprogbarrierer og etiske linjer. Budskabet
er ikke for en lille sekterisk gruppe.
At blive fyldt med Helligånden vil gøre os
mere menneskelig, ikke mere menneskefjern,
ikke mere sekterisk, men mere hjertevarm.

„I Pinsen starter en bevægelse der sættes i gang i Jerusalem,
og går over hele verden. En brand der vendte op og ned på hele
denne tids verden.“
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ELISABETH STEUR, NY
GUDSTJENESTEVÆRT, OM SIN
BAGGRUND OG SIN PASSION
Mit navn er Elisabeth
Steur, jeg er 26 år og studerer Kristendom, Kultur og Kommunikation
(3K) i Aarhus. Hvordan
er jeg så endt i Aarhus
og i Saralyst kirken? Det
er en lang historie, som
I nu får kogt ned til 700
ord:

Flade Præstegaard lige uden
for Frederikshavn vil altid
været mit hjem. Der er jeg
født og opvokset. Der har min
vestjyske mor og amerikanske
far lært mig og mine to yngre
søstre værdien af gæstfrihed,
at der er vigtigere ting i livet
end teologiske uenigheder
og at spandene med ribs ikke

fylder sig selv, men vigtigst af
alt: vist os Jesu kærlighed.
Det, at vores forældre bl.a. tog
os med på Sommeroase år efter
år, husker jeg, som værende et
fristed, et sted, hvor Gud var
ekstra nærværende og et sted,
hvor der var andre som mig.
For selv om jeg elskede at gå
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i skole, var det ikke altid lige
let at være præstens datter i
folkeskolen i 90’erne. Det blev
især tydeligt for mig i mine
tidlige teenageår, at det, at
følge Jesus, er et aktivt valg.
Det, at passe ind og være som
de andre, stod i stærk kontrast til det, jeg vidste Gud
havde for mit liv, og derfor
valgte jeg at tage på Rudehøj
Efterskole - jeg ønskede at se,
om Gud virkelig havde noget
oppe i ærmet. Jeg var bl.a.
på min første missionstur til
Rumænien med den alternative 10 kl. på efterskolen, og
jeg elskede det. Jeg fik øjnene
op for, hvordan Gud kan bruge
én til at gøre en positiv forskel
i verden.
Efter at jeg blev student i 2011
fra det Kristne Gymnasium,
boede og arbejdede jeg hjemme
for en kort periode. Længslen
efter at udforske min tro og
mine amerikanske aner, ledte
mig til at tage på en discipeltræningsskole med Ungdom
Med Opgave i Los Angeles. Det
resulterede i, at jeg også blev
frivillig medarbejder og boede
der i 3,5 år. I løbet af den tid
blev både mine kreative-, lederog kommunikationsevner sat
på prøve.

Jeg fik bl.a. lov til at arbejde
i deres kommunikationsafdeling og med deres discipeltræningsprogram, hvor jeg i
min tid dér ledte 3 hold på
missionsture. Det har været
lærerigt, super udfordrende
og spændende at dele liv og
tro med sammen med mennesker fra hele verden. Efter
at have spist befrugtet andeæg
i Filippinerne (det er jo en
delikatesse for dem, med en
høj underholdningsværdi),
håndpløjet en mark til hjælp
for en enke i Kenya (eller det
troede vi, indtil vi fandt ud
af, at vi havde pløjet det hele
forkert) og bedt sammen med
hjemløse på gaden i LA, føles
verden som et mindre sted og
Guds kærlighed meget stor!
I sommeren 2015 flyttede jeg
hjem igen. Det har været svært
at vænne sig til omvæltningen
både pga. de tætte relationer
og det passionerede arbejde,
som jeg efterlod, men mest
af alt fordi jeg og mit syn på
verden og Gud har ændret sig.
Jeg flyttede igen hjem til det
trygge liv i Flade Præstegaard,
og efter et stykke tid var livet
igen fyldt med aktiviteter - med
arbejde på både soldaterhjem,
minkfarm, med minikonfirmander og på flygtningecenter.

Efter et års assimilation derhjemme gik turen til Aarhus
for både at studere 3K, men
også for at være tættere på vennerne – man skal jo udnytte,
at man bor i samme land. Det
virkede derfor også naturligt at
vælge den kirke, hvor de fleste
kom - en kirke, hvor jeg altid
har følt mig velkommen og
tilpas. Jeg glæder mig derfor
også over muligheden til at
gøre en forskel sammen med
jer og lære jer bedre at kende.
For tiden føler jeg mig udfordret af tanken om, hvad min
uddannelse skal bruges til, og
hvordan Gud ønsker at bruge
mig i Aarhus. Begge dele kan
jeg desværre ikke rigtig svare
på - endnu - men det kommer
nok. Til sommer skal jeg på en
missionstur til Japan sammen
med nogle af mine venner fra
tiden i LA - hvilket jeg glæder
mig meget til, så meget af min
fritid går med at kigge på billetter og planlægge den tur.
Og når der skal slappes af,
tænder jeg for radioen, finder
krea-tingene frem, og så flyver
timerne af sted
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DET BETYDER PINSEN FOR MIG
Udtalelse
af Henriette Frandsen

Pinsedag var dagen, hvor disciplene var forsamlede og
pludselig faldt Helligånden
over dem. De oplevede det
som at få en tunge af ild og
de begyndte at tale med nye
tunger. Tungetalen er en gave,
som gør os i stand til at tale
et sprog, vi ikke selv forstår.

Med Helligånden fulgte ikke
blot tungetale; men i højere
grad kraft til at leve det kristne liv i efterfølgelse af Jesus.

Det er et bønnesprog, hvor
vi taler hemmeligheder med
Gud. Dette giver bønnen en
helt ny dimension.

Jeg ved, at jeg ikke var kristen
i dag, hvis jeg ikke var døbt
med Helligånden og talte i
tunger. Jeg havde ikke kunnet

Bibelens løfter var ikke kun
for dem, der levede på Bibelens tid, nej, de gælder også
for os, som lever i dag.
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gennemgå de mange svære
ting i mit liv uden denne ekstra kraft i mit indre.
Når jeg er helt nede, hjælper
bøn i Ånden mig op igen. Hvis
jeg vågner og er rigtig glad en
dag, jubler jeg i tunger i tak
til Gud. Har jeg derimod en
dårlig dag, taler jeg i tunger
for at opbygge mod og kræfter
til at komme gennem denne
dag og vende den til noget
godt.

HVAD ER MENINGEN?
Hvad er meningen med vores liv? Gør det en forskel at opleve livet som
meningsfuldt? Og hvordan kan vi finde mening, når tilværelsen udfordrer os?

Professor Niels Christian
Hvidt stiller skarpt på disse
eksistentielle spørgsmål og
har et bud på hvilken betydning meningen har for os
moderne mennesker. Det
sker torsdag, den 31. maj
kl. 19.30.
Mennesket lever ikke af brød
alene, hedder det metaforisk.
Omfattende forskning viser,
at noget af det vigtigste for et
godt og fuldt liv er, at vi oplever livet som meningsfuldt.
Det bliver særlig væsentligt,
når vi er udfordrede i livet.
Niels Christian Hvidt,
dr.theol., professor i eksi-

stentiel og åndelig omsorg
ved Syddansk Universitet i
Odense forsker i hvordan det
forholder sig i Danmark, og
befinder sig i et krydsfelt mellem tro, mening og videnskab.
Foredraget bygger på ti års
dansk grundforskning indenfor feltet. Han redegør
for resultater, herunder også
danske, der viser, at mennesker med stærke værdier og
oplevet mening har en lavere
sygdomsrisiko, lever længere
og klarer sig bedre gennem
kriser. Dernæst sætter han fokus på, hvilken rolle mening,
håb og tro har ved sygdom
i et sekulariseret samfund
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som det danske, hvor religion
spiller en mindre rolle, men
over 70 % af befolkningen
alligevel kalder sig troende.
Tilsyneladende er der få ting,
der får danskere til at tænke
over mening og eksistens,
som netop sygdom gør det.
Foredraget koster 60 kr.
inkl. kaffe
Inden foredraget kan der
købes middag i KulturCaféen
for 35 kr.
Bestil venligst bord på kulturcafe@saralystkirken.dk
eller tlf. 66 140 140.

NYT TILBUD TIL BØRN
OG FORÆLDRENE
Saralystkirken starter et nyt tilbud til børn og forældre,
første gang er torsdag den 31. maj kl. fra 17.00-19.00.

Det er for børn og voksne, der sætter pris på at
få nye venskaber og relationer. Familieklyngen
er et mellemstort åbent fællesskab, bestående
af familier/voksne med børn.
Gruppen mødes sidst på eftermiddagen til
hygge, leg og samtaler over en kop kaffe
eller et glas saft. Programmet er ikke altid
så afgørende – vigtigst er det, at både børn
og voksne hygger sig, og lærer hinanden at
kende. Vi vil som oftest synge lidt sammen og
dele en tanke, som måske leder til en samtale.
Der er gode lege muligheder i Saralystkirken,
og når vejret er godt trækker vi udenfor på
legepladsen og boldbanerne.

Når klokken bliver 18 er aftensmaden klar.
Herunder og ved den efterfølgende kop kaffe
kan snakken forsætte med de andre forældre,
der kan spilles, er spil eller børnene kan lege.
Omkring kl. 19.00 afrundes samlingen så de
mindste kan komme hjem og blive puttet.
- Jeg håber mange kunne have lyst til at være
med i dette fællesskab, siger Jørgen Møller,
og pointerer at ”alle børn og deres forældre
er så velkommen til at være med”.
Der er planlagt to samlinger inden sommerferien, nemlig den 31. maj og den 21. juni.
Efter ferien ligger det så den sidste torsdag
i måneden.

Gruppen ledes af Jørgen Møller der er tidligere SFO-leder og Charlotte Pedersen der
er mor til to drenge.
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SANKT HANS AFTEN
I SARALYSTKIRKEN
DEN 23. JUNI KL. 18
En af årets helt store folkelige begivenheder i
Danmark er Skt. Hans aften. Det er midsommer, hvilket også giver anledning til at feste
og nyde sommeren i fuldt flor.
Saralystkirken har efterhånden bygget sine
egne traditioner op omkring Sankt Hans
aften. Kl. 18 mødes man i caféen, eller hvis
vejret tillader det ude på bænkene. Her
bydes der på hyggeligt fællesskab omkring
spisning. Grillene er tændte, og man kan købe
en kotelet, en pølse med tilbehør i form af
salat m.m. samt et glas vin eller sodavand for
70 kr. Børn mellem 0 og 4 år er gratis. Børn
mellem 4 og 12 år: 35 kr.

Herefter er der tid til hygge, boldspil, leg og
måske en svingom for de adrætte, indtil bålet
tændes ved 20-tiden. Midsommervisen er et
must, men der synges også andre folkelige
fællessange. Som det sig hør og bør, har vi
også i år en båltaler med noget på hjertet.
Senere vil der blive mulighed for, at børn
og barnlige sjæle kan riste snobrød over
bålets gløder.
Tilmelding på kulturcafe@saralystkirken.dk
eller på tlf. 61672800. Alle er velkommen.
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CAMILLA WESTERN
Præst i Missionskirken i Rønne

KIRKELEJREN I EFTERÅRET
Trænger du til at have en rigtig god
weekend med masser af sjove, inspirerende, dybsindige, humørfyldte oplevelser? Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, for d. 14.-16. september er der
igen kirkelejr.
Kirkelejren, der også i år afholdes på Himmerlandsgården nord for Hadsund, er en
lejr hvor alle mødes på tværs af alder, kondi,
humør, appetit og legelyst. Vær med på en
afslappende weekend i skønne omgivelser.
Der er god plads - både inde og ude, familieværelser og muligheder for hygge over en kop
kaffe i sofahjørnerne. Det er også en oplagt
mulighed for at lære endnu flere at kende.
Temaet for lejren er: At tale naturligt om det
overnaturlige.
Det kan være vanskeligt at sætte ord på troen,
og det vi oplever Gud griber ind med hos os
og andre. Hvordan ser det ud og hvordan

udspiller det sig i grunden? Dette bliver en
weekend der sætter fokus på det overnaturlige,
men på en naturlig måde.
I år har vi inviteret Camilla Western som
underviser. Hun er i dag præst i Missionskirken i Rønne, mor til tre, gift og så er hun
egentlig norsk – med 15 år i Danmark. Hun er
dygtigt til at kommunikere på en afslappet,
humoristisk og nærværende måde. Camilla
deltager hele lørdagen.
Det er en weekend hvor du kan lære flere
at kende, hænge ud med andre, få god undervisning og blive en større del af det hele.
Kirkelejren er for alle - uanset tilknytning
til kirken.
Nærmere information følger, når tiden nærmer sig lidt mere, men husk at sætte denne
weekend af til at være med på Kirkelejr.
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SENIORUDFLUGT TIL
”DEN GENFUNDNE BRO”
Tirsdag den 8. maj tager
seniorgruppen Mellem venner af sted på en hyggelig
forårsudflugt. Turen går til
den nye turistattraktion ved
Vestbirk, ”Den genfundne
bro”. Her vil der blive fortalt
om broen og dens historie.

Derefter får vi kaffe og kage
i de smukke omgivelser ved
åen. Videre går turen ad skønne veje til Hans og Maibritt,
Skovparken 33, Skanderborg.
Her afslutter vi en dejlig dag
og sæson med grillmad og
hvad dertil hører.

Tilmelding senest søndag den
6. maj til 30495152 eller til
Hans Højgaard.
Alle er velkomne. Pris: 100kr.
Vi kører i private biler og
mødes kl. 13 ved Saralystkirken.

LOVSANGSAFTEN
Torsdag, den 17. maj kl. 19.30
er der lovsangsaften i Saralystkirken. Gå ikke glip af
denne oplevelse! Det er en
aften med rigtig god plads til
sang, fællesskab, opmuntring
og glæde i en skøn blanding.

Lovsange er takkesange til
Gud. Nogle er stille, andre
med mere gang i, ja - sådan
er livet jo i høj grad. Nogle
gange er det udfordrende og
besværligt, andre gange er det
glæde og mod, der præger det.

Lovsange er bønner, der er sat
melodi på, som kan synges
med et håb, en bøn eller et
råb til Gud. Sangene, der synges, spænder bredt – fra nye
lovsange til egentlige salmer.

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Der er følgende særlige
mærkedage i den kommende
tid:
Mandag den 7. maj fylder
Nancy Søgaard, 85 år
Torsdag den 7. juni fylder
Peter Melchior Rødder, 60 år

Alle er velkomne i Saralystkirken – uanset baggrund!
Flere ønsker at blive medlemmer, og det er en glæde at
kunne byde velkommen til
Maja Lyder Nielsen og
Elisabeth Steuer som nye
medlemmer.

Stort, stort tillykke!
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Kirkekursus
5 ting du gerne vil vide om
Saralystkirken
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 19.
juni kl. 19.00. Tilmelding og
info: info@saralystkirken.dk

GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN
CHOSEN 2018 - SER DU?

Mød os på
 Facebook &  Instagram

