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OVERRASKELSER
BAG KULISSERNE
Forord
af John Lorenzen, Præst

Snart er det jul og for de fleste af os handler
julen om traditioner. Det gælder også Bibelens
juleevangelium, som vi mener at kende så
godt, at vi nemt glemmer, hvad det egentligt
fortæller når vi går bag kulisserne. Hvad
skete der? Hvorfor fik de alle så travlt med
at fortælle andre om dette?

på 320 kg, og på billede nr. to har han tabt
sig og vejer nu kun 90 kg. „Det er da vildt!
Fantastisk!“ Men det er her, forundringen
stopper. Det er ikke så fantastisk, at jeg
løber ud på gaden og banker på dørene
til andre: „Du bliver nødt til at se den her
Buddha-lignende mandsperson!”.

Da jeg gik bag kulisserne og begyndte at
tænke over det, kom jeg frem til, at der
egentlig ikke er så meget i mit liv, der sådan
overrasker mig. Tænk på dit liv. Hvornår var
sidste gang du virkelig blev målløs, forundret
eller overrasket? Den slags overraskelser
som gør at du bare bliver nødt til at fortælle
nogen om det.

Det er den slags overvældelse hyrderne og
de vise mænd oplevede med Jesus. Efter
besøget er alle klar over, at der er noget
særligt ved dette barn. De gik ud på gaden.
De kunne ikke holde nyhederne for sig selv.
De havde set noget bag kulisserne de ikke
havde forventet.

Det eneste jeg kunne tænke på i denne uge
var, da jeg så en af de her udsendelser, hvor
de har taget før- og efterbilleder af folk. De
viser sådan en Buddha-lignede mandsperson

Der sker noget bag kulisserne i julen som
ingen af os umiddelbart registrerer. Derfor
glæder jeg mig til jul!

Tænk på dit liv. Hvornår var sidste gang du virkelig blev målløs,
forundret eller overrasket? Den slags overraskelser som gør at du
bare bliver nødt til at fortælle nogen om det.
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ET LANGT OG RIGT LIV
Artikel
af Ole Bering

Selv højt oppe i årene var
Karen Jørgensen med til at
bære i menigheden. Endnu
husker mange hendes motto:
”Det er ikke, hvordan man har
det, men hvordan man tager
det!” Til trods for at hun er
næsten blind og har oplevet
sine knubs og sorger i livet,
har Karen bevaret sit kristne
livsmod. Den 8. december
fylder hun 100 år.
”Jeg er fra en lille by, der hedder Vranum,” fortæller Karen.
”Mit hjem var et almindeligt
arbejderhjem på landet. Min
far var en stærk mand, som

først var slagter, men siden
gik over til at dyrke jorden
som landmand. Som den
ældste af 4 søskende, blev
der stillet krav til mig. Engang
imellem skulle jeg gå et stykke
vej med en kurv for at hente
fisk. Det var jeg lidt nervøs
for, fordi det tit trak op til
tordenvejr, men så sagde min
far: ”Kom nu bare af sted. Du
er ikke lavet af sukker, lille
pige!” Der var ikke noget at
rutte med, men jeg havde et
godt hjem!

var en stor og stærk pige,
der var vant til at bestille
noget, som hun selv siger.
Det blev til flere forskellige
pladser i de kommende år. Èn
af dem var i København hos
tante Anna. Siden kom hun
i huset i hovedstaden hos en
bankmand, der havde en fin
frue, som skulle have hjælp
til forskelligt.

Karen flyttede hjemmefra
allerede som 14-årig. Hun

Som 17-18årig gik turen til
Viborg, hvor Karen kom i
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”Det var fuldstændig fremmed for mig derovre, men
jeg lærte at stå på egne ben!”

lære som smørrebrødsjomfru
på hotel Phønix. Det var et
førsteklasses hotel, hvor man
lærte gode manérer.
Da Karen flyttede til Aarhus
og fik plads her, mødte hun
sin kommende mand.
”Køkkenpigen på pensionatet spurgte, om jeg ikke ville
med over på den hyggelige
teatercafé. En aften, hvor
vi var derovre, havde jeg en
matrosbluse på. Niels Børge,
der havde sejlet, kunne ikke
stå for pigen med matrosblusen, og han fulgte mig
til døren. Senere var jeg
med ham hjemme hos hans
forældre. Det var et vældig
godt, kristent hjem. Så blev
vi jo gift.”
Turen gik senere til Nyborg.
Niels Børge, der var arbejdsløs, fik job ved banen, og
Karen blev kaldt over for at
bestyre et nystartet cafeteria
efter amerikansk mønster.
De besluttede sig dog for at
vende tilbage til Aarhus, hvor
vilkårene for skolegang og
uddannelse var bedre.
Karen og Niels Børge fik tre
børn: Ingeborg, Jørgen og
Bjarne. Det var hårde tider,
men en elendig bolig på Skovvejen blev afløst af en dejlig

lejlighed med toilet og varmt
vand på Marselisgården, hvor
familien kom til at bo i mange
år. Karen nød at være hjemmegående, mens børnene
var små. Der var jo ingen
børnehaver dengang.
”Under krigen var der tit
luftalarm,” fortæller Karen.
”Vi måtte så ned i kælderen
med lille Ingeborg i en kurv,
indtil alarmen var blæst af.
En aften var der en engelsk
flyver, som var kommet for
langt ned. Han strejfede
trætoppene lige ved siden
af ejendommen, men fik flyet
rettet op. Jeg var dybt røstet
og så døden i øjnene. Tænk,
hvis jeg og familien var gået
til ved det. Den nat overgav
jeg mit liv til Gud!”
I den kommende tid begyndte
ægteparret at komme i
Baptistkirken. Samtidig
arbejdede de målrettet på,
at deres børn skulle komme
godt i vej og få en uddannelse.
Det lykkedes. Ingeborg blev
sygeplejerske og både Jørgen
og Bjarne blev arkitekter.
”Niels Børge og jeg fik mange
gode år sammen. Vi havde et
godt samliv og kunne altid
enes om tingene. Jeg har haft
et rigt liv,” funderer Karen.
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Niels Børge, der var nogle år
ældre end Karen, blev ramt
af alvorlig sygdom og døde i
1980. Derudover har Karen
haft den sorg at miste sin
datter i denne sommer.
Det giver naturligvis nogle
gener at være næsten blind.
Karen spiser i kantinen på
plejecentret, men laver selv
sin daglige havregrød. Det
er vigtigt for hende at sidde
stille om morgenen og lytte til
Helligånden. I stilheden taler
Gud og opmuntrer Karen.
Tit er hun i bøn, også for
menigheden i Saralystkirken.
”Gud minder mig tit om salmer og sange, som opmuntrer
mig. Hvis jeg er lidt trist en
dag, synger jeg en sang og
bliver oplivet.”
Èn af Karens favoritter kan
hun godt tage flere gange om
dagen. Der er lys i hendes
blik, når hun synger:
Underfulde land, hvor jeg
længes efter dig. På den
gyldne strand kære venner
venter mig. Allerede her hører jeg så mangen gang deres
glade velkomstsang.
Den 8. december er der
åbent hus på Lokalcenter
Rosenvang fra kl. 10.00.

Ole Henneberg

VOXPOP
Her i Saralystkirken er vi ved at finde ud af,
hvad der er særligt værdifuldt for os som
kirke. Derfor er der sat gang i en værdiproces
og har i den forbindelse spurgt tre personer
hvad der er værdifuldt for dem:
1. Hvad er det mest værdifulde for dig i
Saralystkirken?
2. Hvad tror du er værdifuldt for mennesker,
som kommer i Saralystkirken for første gang?
3. Hvad er værdifuldt i den måde vi er sammen
på i vores fællesskab?

1. At vi er en kirke med en stor bredde, dvs.
både unge og ældre, men også at vi kommer
med en meget forskellig baggrund. Den store
åbenhed og respekt for hinanden. Det betyder
også rigtig meget for mig, at vi er en kirke som
gerne vil gøre en forskel i det lokale område
for mennesker, som har brug for en hånd!
2. At blive mødt med interesse, så man føler
sig velkommen. Efter en tid tror jeg det er
vigtigt at blive inviteret med i et mindre fællesskab, det kan være en klynge, en smågruppe
eller andet fællesskab, som et godt sted at
lære hinanden at kende og måske få vendt
spørgsmål til livet.
3. At alle inviteres med i fællesskabet og at
der er stor grad af respekt for den enkelte!
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Majbrit Højgaard

Camilla Jensen

1. At vi kan samles frit, og at forkyndelse
af Bibelen vægtlægges - til udfordring og
styrkelse af den enkeltes personlige trosliv.
Også bøn og forbøn er værdifuldt for mig.

1. Jeg faldt pladask for Saralystkirken! Jeg
vidste efter første besøg, at her var en kirke,
som på samme måde som jeg, forstår hvad
menighedslivet er - som én enhed, der søger
tættere relation til Gud. Den familiære stemning på tværs af generationer.

2. Kan jo ikke vide det med ret stor sikkerhed,
men er de åndeligt søgende er det vigtigt at
evangeliet fremstår tydeligt gennem forkyndelsen, og at de oplever at der er et særligt
åndeligt fællesskab/miljø indbyrdes.
3. Lydhørheden overfor hinanden, ærlighed
og åbenhed. Indbyrdes kærlighed, overbærenhed og respekt og accept af forskellighederne
i mening og opførsel. Inkluderende fællesskab
og gæstfrihed i kirken og privat.

2. Saralystkirken har en stor værdi i åbenheden/velkomsten til nye. Efter mit eget første
besøg i kirken, havde jeg allerede talt med
flere nye (i alle aldre) end jeg havde gjort
efter måneder i en anden kirke.
3. Trygheden i at være en del af menigheden
uden at skulle „kæmpe sig“ ind - man bliver
inviteret ind i fællesskabet.
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ARRANGEMENTER

I JULEMÅNEDEN
Igen i år byder december i
Saralystkirken på arrangementer, der på forskellig
måde markerer juletiden.
Julefest,
søndag den 11.12. kl. 14.
Det er altid hyggeligt, når der
er julefest i kirken. Alle sejl er
sat til for at børn og voksne
kan få en ”kickstart” på julen.
Der bliver gået om juletræet
og sunget de elskede gamle
salmer. Der bliver spist og
hygget ved bordene. Ikke
mindst skal julefestens lagkagebord fremhæves til glæde
for dem med den søde tand.
Men mon ikke der også bliver
sjov og underholdning for
børn og voksne? Måske også
en godtepose?

Gospelkoncert,
onsdag den 14.12. kl. 19.30

Julefrokost i Caféen,
torsdag den 8.12. kl. 18.

Gospelkoret KOINONIA
under ledelse af Maj-Lis
Hoffer Henriksen har haft
en travl efterårssæson med
indlæring af nye sange. Og
som et højdepunkt slutter de
af med denne koncert, som
kan få ethvert gospelhjerte
til at slå lidt hurtigere. Som
ved alle KOINONIA koncerter
er der både stille ballader og
hurtige rytmiske numre, der
lægger op til at synge med
eller klappe rytmen.

Denne frokost er også blevet en tradition med dens
kulinariske indhold af sild,
frikadeller med rødkål og alt
det andet, som et ægte dansk
julebord kan byde på. Der
hører også en sodavand eller
et glas vin med til kuverten.
Under og efter spisningen
er der sang og musik, underholdning for børn og voksne
og et minibanko-spil. De, der
vil deltage i dette, skal medbringe en gave til ca. 20 kr.

Entré: 50 kr.
Børn under 12 år gratis.

Pris: Voksne 70 kr.,
børn 4-12 år halv pris.

Alle er velkomne.
Entréen er gratis.
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Tilmelding: 6167 2800 eller
kulturcafe@saralystkirken.dk

DET HIMMELSKE

JULESHOW
Det Himmelske Juleshow er
et gigantisk show der løber af
stablen i Citykirken, lørdag,
den 17. december kl. 19.30 .
Det er lækker musik og god
julestemning. Men det er
meget mere end det! Det er
et velgørenhedsevent, der
samler ind til julehjælp til
trængte familier i Aarhus.
En række kunstnere har sagt
ja til at medvirke, bl.a. Laura
Kjærgaard, Linda Andrews,
Claes Wegner, Maj-Lis Henriksen, Bebiane Bøje m.fl.,
samt et stort orkester under
ledelse af kapelmester Peter

Sørensen. Tænk på DR´s Juleshow, og du har et godt billede
af, hvad du kan forvente! Her
er høj kvalitet på scenen, et
flot lyd- og lysshow og masser
af hygge og stemning!
Behovet for julehjælp til
trængte familier i Aarhus
har været stigende de senere
år. Drømmen er, at ingen
trængte familier bliver afvist
i 2016. Derfor er en række
Aarhusianske kirker og organisationer gået sammen om
at arrangere Det Himmelske
Juleshow. Overskuddet fra
showet går direkte til den
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julehjælp, som Kirkens Korshær og Frelsens Hær uddeler.
Showet stables på benene af
ca. 75 frivillige mennesker,
der er involveret i alt fra
planlægning og afvikling
af showet til uddelingen af
julehjælpen. Bag showet står
Aarhus Bykirke, Frelsens
Hær, Aarhus Valgmenighed,
Citykirken, Indre Mission,
Metodistkirken, Kirkens
Korshær og Saralystkirken.
Entré 150 kr. Se mere på
Det HimmelskeJuleshow.
dk, hvor du også køber billet.

VI HJÆLPER MED

ET SMIL
SmileService er startet som et projekt, udviklet i et
samarbejde mellem SaralystFonden og Frelsens Hær,
støttet af TrygFonden og Aarhus Kommune. Baggrunden var, at hjælpe unge fra økonomisk trængte
familier, til at tjene deres egne lommepenge.
SmileService er nu blevet til en gruppe på otte unge,
i alderen 14 til 18 år. De mødes hver anden torsdag,
hvor de spiser, hygger og lærer noget fagligt. Fx har
de fået oplæring i borddækning og servering af Anna
fra Café Kaffegal.
De unge er engagerede og lærevillige, og selvfølgelig også
taknemmelige, når de får mulighed for at tjene deres
egne penge. De har altid fået ros, når de har udført et
job, og det er noget som er med til, at give dem endnu
mere tro på egne evner.
De første jobs er kommet i hus. De har fx. stået for
Caféen ved Halløj i Parken og har været ude at hjælpe
ved en 40 års fødselsdag. Alle er meget motiverede
for at få nye opgaver, så næste skridt er at udbrede
kendskabet til SmileService og derfor er vi ved at lave
hjemmeside, Facebook side og flyers.
Ønsker du at vide mere om SmileService eller har brug
for hjælp til rengøring, græsslåning, hundeluftning,
eller til afholdelse af en fest, så er du velkommen til at
kontakte os via Smileservice.dk eller kontakte projektkoordinator Jonas Hinge Hansen på tlf. 61 39 20 55.
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LIVE WORSHIP - LOVSANGSAFTEN
Så sker det igen! Torsdag, den
24. november kl. 19.00 er der
lovsangsaften i Saralystkirken. Gå ikke glip af denne
oplevelse! Aftenens fokus er
at takke og søge Gud - at afsætte rigtig god plads til sang,

fællesskab, opmuntring og
glæde i en køn blanding. Der
vil også være en der deler en
kort tanke. Lovsangen ledes
af lovsangslederen sammen
med en gruppe af musikere.
Sangene, der synges, spænder
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bredt - fra nye lovsange til
egentlige salmer.
Efterfølgende er der café og
hygge. Vi glæder os til at se
jer alle - unge som gamle!

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Der er følgende særlige mærkedage i den kommende tid:
3. december kan Vibeke
og Knud Aage Møller fejre
guldbryllup.

Velkommen til åbent hus,
fredag den 2. december
kl. 8-11, Rådyrvej 28, Søften

14. december fylder Mogens
Pedersen 70 år.
Stort, stort tillykke!

8. december fylder Karen
Jørgensen, 100 år!

5 TING 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 onsdag den
7. december 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

AF HJERTET TAK
Gennem året har der været et
særligt fokus på økonomien i
Saralystkirken. Kirken modtager hver måned gaver og
bidrag fra mange forskellige
mennesker! Det er ganske
afgørende, for sammen at
kunne udleve og udføre det
vi gerne vil i Aarhus og i

internationale engagementer. Tak for enhver gave! Den
gør en forskel! Nu hvor vi
nærmer os årets afslutning,
kan vi se tilbage på et godt
år! Også når det handler om
økonomien! Vi er dog ikke
helt i mål endnu, så derfor vil
vi være så frimodige at bede
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dig overveje, om du vil give
en særlig julegave til Saralystkirken. Husk også, at alle der
bidrager, har mulighed for at
få et skattemæssigt fradrag.
På forhånd tak!

GLIMT FRA
KIRKSENS LEJRE

Mød os på
 Facebook &  Instagram

