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AT BLIVE SIG SELV,
MED GUDS HJÆLP
Forord
af John Lorenzen, Præst

Der findes ikke en pille mod livets
grumme virkelighed, vi må leve livet;
som det ér.
Kunne vi ikke tale med hinanden om livet
som det er? Hvad vil det betyde for os, at vi
kan skabe fælleskaber, hvor vi tør tale om
livet sammen? Udruste hinanden til at leve
livet. Vi måler bl.a. på, at flere har fået greb
og flere håndtag til at håndtere livet, som
det nu en gang er.
I begyndelsen af sommerferien fik jeg bogen
”Der er så meget vi ikke er nødt til”, skrevet
af Tomas Sjödin. Her i skriver han bl.a. „Jo
flere mennesker jeg møder, desto oftere
tænker jeg, at hvis alle bar rundt på deres
problemer i gennemsigtige bæreposer, var
der ingen, der ville bytte. Alle har deres at
slås med, og kun på meget lang afstand kan
man holde liv i illusionen om, at der findes
mennesker, der kun har det godt. Det meste
findes i de fleste liv, sådan synes det at være.
Hvor meget varmere og mere menneskeligt

ville livet ikke blive, hvis vi lidt oftere gav
hinanden et glimt af denne gennemsigtighed.“
Vi skal ikke fjerne problemer, men håndtere
problemer. Vi bliver ikke vurderet på typen
af problemer vi får i livet, men hvordan vi
håndterer dem. Livet er i vejen, der er hele
tiden et problem, og noget der tager os væk
fra det liv vi gerne vil leve i efterfølgelse af
Kristus. Opgaven er ikke at fjerne begrænsningerne i vores liv, men at finde ud af hvad
vi kan med dette i vores livsfortælling. Hver
dag er der noget der rammer os, dette ér
livet - og vi bygger videre på det.
Kierkegaard siger et sted: Nu skal jeg med
Guds hjælp blive mig selv. Det er en kort
formel for Kierkegaards dannelsestanke, som
jeg kan tilslutte mig. Jeg vil gerne arbejde
på, at Saralystkirken kan være et rummeligt
fælleskab, hvor vi taler om livet som det ér,
og hvor vi med Guds hjælp, bliver os selv. Vil
du også arbejde med på dette?

„Opgaven er ikke at fjerne begrænsningerne i vores liv, men at
finde ud af hvad vi kan med dette i vores livsfortælling.“
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FIK TROENS GAVE,
PÅ EN KNALLERT
Artikel
af Ole Bering

Bo Jørgensen, 60 år, bor i Elev
med sin kone Ina. Parret har
været vidt omkring i lande som
Ukraine, Kina og USA, hvor
Bo har virket som direktør i
danske erhvervsvirksomheder. Bo er en hjælpsom og
nærværende person.
Jeg er vokset op i Lillering
mellem Århus og Silkeborg,
fortæller Bo. Vi flyttede senere til Tilst, hvor jeg gik i
skole til 7. klasse. Jeg havde

en tryg opvækst i en dansk
middelklassefamilie. Jeg var
glad for de små klasser, men
i realklassen på Hasle skole
var jeg mere interesseret i at
køre på udborede knallerter,
drikke øl med kammeraterne
og holde øje med pigerne. Efter
realeksamen var jeg ansat som
landbrugsmedhjælper. Det var
en skøn tid, hvor jeg var tæt
på naturen.
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En dag blev Bo opsøgt af en
gammel klassekammerat, som
var blevet kristen. Han fortalte Bo om sine oplevelser. Bo
forstod ikke ret meget af det,
hverken omkring Kristi død
på korset, eller hvad synd var
for noget. Men det, der gjorde
indtryk på mig, var begrebet
sandhed, siger han. Der gik en
proces i gang i mig, hvor jeg
stod på min arbejdsplads og
funderede over tilværelsen. Og
så en aften, hvor jeg kom kø-

rende på min knallert, slog det
med ét ned i mig, at Gud er til.
Det var så stærk en oplevelse,
at jeg standsede knallerten og
stod og spejdede efter en eller
anden fysisk manifestation
oppe på stjernehimlen. I ét
nu havde jeg fået skænket
troens gave.
I den kommende tid førte Bo
samtaler med kirkens præst og
tog så fire måneder på højskole.
Herefter var det som om troen
begyndte at få konsekvenser.
Han læste til student på Århus
Akademi, sparede penge op og
tog derefter et år på bibelskole
i Tyskland, hvor hans tro og
Bibelkendskab blev funderet.
Hjemme igen begyndte han
at læse erhvervsøkonomi på
Handelshøjskolen i Århus. Han
blev cand.merc. med speciale
i økonomistyring.
Hvad har været spændende ved dine jobs?
Jeg har altid holdt af at arbejde med lidt komplekse
problemstillinger og at finde
løsninger i samarbejde med
andre. Det har altid givet
mig stor tilfredsstillelse at
udvikle et forretningsmæssigt
projekt eller en virksomhed.
Et engagement i tekstilindustrien førte ham til Ukraine
sammen med Ina. Det blev

til seks år derovre, de sidste
fire år i en dansk koncern.
Herefter blev Bo kaldt til Kina,
hvor han havde ansvarsfuldt
job i fem år.
Hvordan var det for dig
og Ina som par at være
ude i det fremmede?
Det var fascinerende og spændende for os. Vi har nok begge
eventyrlyst i os. I ferierne har vi
rejst meget såvel i Centraleuropa som i Asien. Et højdepunkt
var en rejse til Mongoliet, hvor
vi sammen med et andet ægtepar i jeep forcerede sletter og
floder og blandt andet boede
hos nomadefolk.
Men i vores ægteskab har vi
desværre fået en følgesvend
i form af Inas sygdom, som
er uhelbredelig. Den ligger i
dvale det meste af tiden, men
to gange har Ina måttet gennemgå kemoterapi. Sidste gang
var under vores ophold i USA,
som vi måtte afbryde, fordi
Ina skulle hjem til Danmark
og i behandling.
Ina og Bo er nu hjemme i Århus, hvor de begge er aktive i
Saralystkirken. Ina har været
engageret i Alphaundervisningen, og Bo er involveret i
økomien. I sin fritid kan Bo
lide at læse. Det er bøger om
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historiske, politiske og teologiske emner. Derudover har Bo
vandret meget og overnattet i
telt i naturen med en god ven.
Hvilke yndlingstemaer
har du inden for teologi?
Mange. En fascinerende og
fængslende ting er at se, hvordan den gamle pagt peger frem
mod den nye. At Det gamle testamente beretter om, hvordan
livet opleves for den troende.
Jeg kan se noget af mig selv
i salme 73, hvor Asaf trods
genvordigheder konkluderer:
”At leve Gud nær er min lykke.”
Hvordan har du oplevet
kristenlivet, siden Gud
mødte dig dér på knallerten?
Det har ikke været noget glansbillede, for det af få vakt sin
samvittighed kan godt gøre
tingene mere komplicerede.
Men jeg har fået et rigere og
dybere liv ved at blive kristen.
Og jeg har aldrig tvivlet på, at
jeg var omfattet af Guds omsorg og kærlighed. Det var Gud,
der opsøgte mig og greb ind i
min tilværelse. Jeg er taknemmelig og kan synge med på den
gamle sang: ”Herre, tak at du
greb mig i ungdommens tid.”

TAKKE- OG
HØSTGUDS
TJENESTE
Søndag den 25. september er det atter blevet
tid til årets takke- og høstgudstjeneste.
Vi lægger op til en festlig formiddag, hvor der
sættes fokus på at sige Gud tak for kornet,
frugterne, det rene vand, ja livet. For selv om
vi beder i Fader Vor: Giv os i dag vort daglige
brød, glemmer vi ofte, at det, som vi køber
på tilbud i Føtex eller plukker fra vores træer
og buske i vores haver, er og bliver en gave
fra livets Gud. Denne formiddag vil vi sammen sende takkebønner og lovsang til Gud.
Vi skal også huske, at der er mange lande,
hvor det at spise sig mæt ikke er en selvfølge. Hvor ganske almindelige dagligvarer
ikke kan skaffes på grund af krig eller andre
katastrofer. Hvor børn må gå sultne i seng.
Så denne formiddag vil vi, som er priviligerede møde op med taknemmelighed … og
måske nogle af årets frugter og bær. Alle er
meget velkomne til at tage noget af deres
”høst” med hjemmefra eller skaffe det på
anden vis. Vi vil lægge gaverne frem og
holde en lille auktion, hvor overskuddet går
til ulandsarbejde.
Velkommen til denne særlige gudstjeneste,
hvor John Lorenzen taler.
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NY BØRNEMEDARBEJDER
Saralystkirken har fået en ny medarbejder,
Nathalie Kwaba Kabayu. Hun er ny leder af
Børnekirken og her kan du læse om hende,
drømmen og hvorfor hun brænder for børnekirken.
Kan du kort beskrive dig selv?
Jeg er 24 år og bor i Skanderborg, kommer
fra D.R. Congo og har boet 14 år i Danmark
sammen med min familie. Jeg studerer til
sygeplejerske i Silkeborg. Jeg har et mindre
job som afløser på Sølund (bostedet for udviklingshæmmede). Jeg har været frivillig
børnekirkemedarbejder i forskellige kirker,
har været Rock Solid leder, og er i dag frivillig
medarbejder i Saralystfamilien.
Hvad er din drøm for BørneKirken?
Min drøm er, at børnene i deres liv tager
imod Guds ord, fordi Guds rige er deres.
(Lukasevangeliet 18, 16). Endvidere er det
min drøm og min bøn, at Guds vilje må ske
i Børnekirken, at han må vejlede mig og
inspirere mig til at videreformidle hans ord

for ethvert barn, der kommer i kirken. Min
drøm er, at børnene må vide, at Gud altid vil
være ved deres side.
Hvorfor vil du gerne engagere dig?
Børnekirken har været en stor inspiration i
min barndom og i mit liv. Meget af det jeg
ved om den kristne tro, og i dag bygger mit
liv på, er noget jeg grundlæggende lærte i
Børnekirken. Derfor vil jeg gerne formidle
dette videre til andre. Som barn lærte jeg,
at lige meget hvor hårdt det er, vil Gud altid
være der for mig, og det er det, jeg tror på.
Hvorfor er børnekirken vigtig?
Børnekirken er både kirkens nutid og fremtid,
derfor er det vigtigt at bede for Børnekirken,
bakke op om børnenes deltagelse om søndagen, og fordi børnene er en velsignelse fra Gud.
BørneKirken er åben i forbindelse med gudstjenesterne, dog ikke når der er Klyngegudstjeneste. Her mødes børnefamilierne under
mere hjemlige former i en Familieklynge.
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MENTORSKAB – NY MULIGHED
I SARALYSTKIRKEN
Vi er i Saralystkirken beriget med både unge
og ældre, og flere som er nye i troen. For at
vi kan støtte hinanden og hjælpe hinanden
til at leve i efterfølgelse af Jesus Kristus, ønsker vi at tilbyde disse nye mentormulighed.
Mennesker med forskellige baggrunde, alder
og livshistorie har sagt ja til at stille sig til
rådighed som mentorer. Det er en god start!
En mentors opgave er at lytte og medvirke
til en refleksion over de erfaringer og udfordringer, livet altid byder på. En mentor kan
også forsøge at hjælpe med at lytte til Guds
kald og sætte de gaver i spil, Gud har givet
til den enkelte.

En mentorrelation foregår ved, at man mødes
ca. hver 4. uge og taler sammen i 1-1,5 time.
Her er der gode muligheder for, i fortrolighed,
at dele sit liv med en medkristen. Relationen
spænder over 4-5 måneder, hvorefter det
naturligvis er muligt at forlænge den, hvis
begge er indstillet på det.
Synes du det lyder spændende, og det måske
kunne være noget for dig, så kontakt Niels
Peter Gubi (se side 4) der gerne hjælper med
at finde den mest oplagte mentor. Du er også
velkommen til at kontakte en af mentorerne
på denne liste.

LISTE OVER MENTORER:
Ole Bering
Lisbeth Pedersen
Siri Lorenzen

Knud Aage Møller
Bo Jørgensen
Jørgen Møller

Theis Brøgger
Vibeke Møller
John Lorenzen
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Lene Møller
Werner Berle
Niels Peter Gubi

KOMMENDE GÆSTETALERE
Saralystkirken er en del af
et større kirkeligt netværk,
i Danmark hedder netværket Missionsforbundet, og
internationalt går det under
navnet Free Evangelical Covernant Church. I oktober får
kirken besøg af to præster fra
vores søsterkirker i Danmark,
og dette er bl.a. en af måderne
at styrke relationerne på.
Søndag, den 2. oktober taler
Svend Vestergaard Jensen
ved gudstjenesten kl. 10.30.
Svend er til daglig præst i Din
Frikirke i Haderslev. Han er
50 år, far til tre og gift med
Jette. Han har været præst
i Haderslev i de sidste fire
år. Svend er også uddannet

tømrer og har en god evne til
at finde praktiske løsninger.
Han er en dygtig taler, der
ofte bruger kreative remedier
og nyskabende billeder i sine
oplæg.
Den sidste søndag i oktober,
den 30. kl. 10.30, får Saralystkirken besøg af Charley
Stefansen, der er præst i Vestermarkskirken i Grindsted.
Her har han været ledende
præst de sidste 6 år, og før
det var han ansat som præst i
Kronborgvejens Kirkecenter i
Thisted. Charley er 49 år, gift
og far til tre børn. Han har
gennem flere år været engageret i Missionsforbundets
familiearbejde.
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Glæd dig til at møde disse to
talere, der begge brænder for
at gøre budskabet om Jesus
forståeligt for alle. Benyt anledningen til at møde nogle
præster fra kirkens regionale
netværk. Efter disse, og alle
andre gudstjenester, byder
KulturCaféen på kaffe m.m.,
hvor deltagerne får rig lejlighed til at hilse på og tale med
gæstetalerne.
Alle, uanset baggrund og tro,
er velkommen til at deltage
i gudtjenesterne i Saralystkirken. Det sker hver søndag
kl. 10.30.

SPRING PÅ BIBLIA
Biblia er et redskab til bibellæsning.
Gennem 1,5 år læses hele Bibelen efter
en samlet plan, og den sidste tirsdag
hver måned er der et pitstop kl. 19.3021.00.
På disse samlinger bliver der mulighed for
at samle op på det der er læst, og dele hvad
der særligt har talt, udfordret, eller forstyrret deltagerne. Her gives der også en god
introduktion og yderligere baggrundsinformationer til det, der i den kommende måned
står på læseplanen. Dette hjælper deltagerne
til at forstå, hvad der læses, og ikke mindst
konteksten der læses ind i.
Biblia har været i gang siden januar, og
det betyder at en større del af Det Gamle
Testamente er læst, så i efteråret læses en
del af profetbøgerne, i slutningen af første
del af Bibelen, og derefter tages der fat på de
spændende beretninger om Jesus, disciplene

og kirkens grundlæggelse. Bibelen forsøger
ikke at sminke på virkeligheden, ved at gøre
mennesker bedre og smukkere end de er.
Dette kommer ikke mindst netop til udtryk
gennem profeterne, og i skildringen af de
første kristne.
Der er gode muligheder for at springe ind i
forløbet undervejs, også selvom man ikke har
været med på Biblia fra opstarten. Få fat på
den nye læseplan for september og oktober,
begynd at følge denne, eller følg light læseplanen hvor de vigtigste kapitler er angivet.
Næste samling er tirsdag, den 30. august, og
derefter den sidste tirsdag hver måned (dog
ikke i december). Sammen læser vi Bibelen,
sammen forsøger vi at forstå budskabet, og
inddrage Bibelen i hverdagen.
Har du spørgsmål til Biblia, så skriv blot til
Mads Remme, madsremme@gmail.com

13 // Spring på Biblia

SÆRLIGE SAMLINGER
Med jævne mellemrum afholder Saralystkirken menighedsmøder, hvor kirkens liv
og fremtid, økonomi og større
beslutninger vendes. Efter
gudstjenesten søndag, den
9. oktober, er alle inviteret
til menighedsmøde kl. 13.00.
Mødet begynder efter en fæl-

les frokost, hvor alle medbringer lidt til et fælles bord.
Det er i år 10 år siden Saralystkirken blev grundlagt,
og måske er tiden inde til at
revidere eller opdatere kirkens værdier. Værdierne er
det kirken skal kendetegnes

på, og derfor er det ekstra
vigtigt, at disse er tydelige
og genkendelige for alle i og
omkring kirken. Menighedsrådet vil meget gerne invitere
til to særlige værdiaftener
mandag, den 31. oktober kl.
19.30, og tirsdag, den 22.
november kl. 19.30.

ØKONOMI
Saralystkirkens økonomi er
bygget på gaver og bidrag
fra kirkens brugere, og hver
måned er der brug for gaveindtægter på 68.000 kr. Det
kan lyde som mange penge,
og det er det da også, men

kirken vil gerne være en synlig, tydelig og aktiv kirke i
Aarhus Syd, og det koster så
68.000 kr. pr. måned. Tak for
dit bidrag der gør, at målet
kan nås. Dit bidrag er uhyre
vigtigt og afgørende, og du

skal ikke tænke, at det er
ligegyldigt og uden betydning.
Husk du kan få fradrag for alle
gaverne, og du skal ikke gøre
andet end at oplyse kirkens
kasserer om dit cpr. nr. Tak
for hvert et bidrag!

KIRKELEJREN 2016
Tiden er inde til et af årets
højdepunkter! Kirkelejren
2016, der løber af stablen
den 9.-11. september på Himmerlandsgården ved Hadsund. Det er første gang lejren
afholdes i disse rummelige
og indbydende lokaler. Her

er plads til alle! Der er gode
muligheder både udvendigt og
indvendigt, og soverummene
består for langt de fleste af
fire personers rum.

af god tid til hygge og kaffedrikning. Kirkelejren er
en god mulighed for at lære
endnu flere at kende, og hvert
år er der mange nye med.

Programmet består af input, oplæg, lege og masser

Tag en brochure i kirken og
tilmeld dig årets Kirkelejr.
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GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN
CAMPING PÅ SOMMERSTÆVNE

Mød os på
 Facebook &  Instagram

