مرحبا بكم في كنيسة يلالروب

Gellerup Kirke

من نحن؟
إن كنيسة يلالروب كنيسة عامة تقع في منطقة أورهوس  Aarhusالمتعددة الثقافات .لدي الكنيسة رغبة في أن يكون اإليمان هو األساس
الذي تبني عليه وهي في ذات الوقت تشارك في األعمال الخيرية في جميع أرجاء العالم.
إن موقع الكنيسة الكائن في منطقة متعددة الثقافات واألديان يميز مجتمع الكنيسة ووضعيتها وأعمالها.
إن كنيسة يلالروب هي كنيسة مفتوحة وتسعى إلى الحوار .
إن كنيسة يلالروب لديها سبعة موظفين( اثنين منهم من القساوسة) و سبعة أعضاء بالكنيسة ومائة من المتبرعين.
بنيت الكنيسة عام  1976على يد المهندس كنود بالك وباتيرسين  Knud Blach Petersenوقام بتجميل المذبح أرنه هاوجين سورانسين
 Arne Haugen Sørensenفي عام .2003
إن أبرشية يلالروب تخدم  11.408من السكان منهم  2.885أعضاءا بالكنيسة أي بنسبة . 25,3%
رؤية كنيسة يلالروب
نود أن نكون كنيسة:

-

السيد المسيح هو محور الكنيسة
o

-

وأن تبني على الوحدة
o

-

عن طريق التبشير والرعاية نشير إلى حب هللا بدون شرط لكل فرد وندعو إلى مجتمع يكون مركزه المسيح ،ابن هللا.

أن تمنح الحياة واإليمان لكل فرد .والكنيسة مكان للتعبير وأداء الصالة والتجمعات المفتوحة .

ننخرط في العالم
o

أن تكون الكنيسة كبيرة فاعلة وعلى دراية بمحيطها وأن تكون جزءا من العالم الذي تنتمي إليه.

معلومات عملية

لقد أصبحنا أولياء أمور
أن تكون أبا أو أما لهو شيء جميل ولكن هناك إجراءات يجب أن تتخذ بعد الوالدة مباشرة  .وهنا قد يصاب المرء باإلرتباك .على سبيل
المثال البد أن تسجل الوالدة ويسجل اسم الطفل.
يجب أن تسجل كل والدة تتم بالدنمارك بالسجل المدني باألبرشية  .ومكتب الكنيسة يستلم رسالة تلقائية من القابلة مباشرة تبلغ فيها عن
إتمام الوالدة .وعلى أولياء األمور أن يبلغوا عنها فقط إذا لم تشارك القابلة بالوالدة.

البد أن يحمل طفلنا اسم
البد أن يحمل الطفل اسما في غضون سته أشهر من تاريخ والدته.
يمكن أن يتم ذلك بطريقتين :
 -1التعميد
لو رغبتم في تعميد الطفل اتصلوا بمكتب الكنيسة الذي تريدون تعميد الطفل بها.
وعالوة على اسم الطفل مطلوب أن تدون اسماء من اثنين لخمسة من االباء الروحيين الذين البد ان يكونوا قد تم تعميدهم بالكنيسة ولكن
ليس بالضرورة أن يكونوا أعضاءا بها .وستجد المزيد من المعلومات عن األب الروحي هنا.
وحينها يمكنك تحديد موعدا للتحدث إلى القس.
 -2أو عن طريق اعطاء اسم
لو أن الطفل سيمنح اسما بدون تعميد البد ان تسجلوه مع نيملد  NemIdتسجيال رقميا عن طريق الموقع . www.borger.dkو لو أن
لإلثنين نفس حق الوالدية فالبد أن يوقعا االثنين توقيعا رقميا عن طريق نيملد.
وإذا لم يتمكن الوالدين أن يسجلوه في ني ملد يمكنهما الذهاب لمكتب الكنيسة حتى يحصال على ارشادات عما يفعلونه بعد ذلك.
لو أردت أن تسمي طفلك عن طريق التعميد أو بطريقة أخرى فمن األفضل أن تقرا القوانين التي تنص على اختيار االسم .وبوسعك أن
تقرأ الكثير عن تلك القوانين في الموقع االلكتروني  :مجلس األسرة.
تغيير اإلسم
إذا كنت ترغب في تغيير االسم فعليك ان تتقدم عن طريق نيملد بطلب الكتروني وذلك من خالل الموقع اإللكتروني www.borger.dk
وتغير االسم يتكلف  510كرونة ( )2015
وهناك الكثير من القواعد المتبعة لعملية تغير االسم وعن طريق الموقع www.borger.dkتستطيع أن تفرا أكثرعن تلك القواعد المنظمة.

سوف نتزوج
الزواج شي لطيف ولكن يوجد هنا أشياء البد أن تقوم بها.
لو أردتم الزواج بكنيسة ي لالروب يمكنما االتصال بقسيس األبرشية أو مكتب الكنيسة لعقد الزواج  .قبل الزواج البد من الحصول على
رخصة زواج مؤقت لدي الكميونة ثم تأخذوها معكما لمكتب الكنيسة .
وإلتمام الزواج بالكنيسة يشترط أن يكون العروس أو العريس عضوا في الكنيسة العامة  .قبل الزواج سيكون هناك محادثة بين العريس
والعروسة والقس  .وهنا يمكن الحديث عن معنى الزواج كما يمكن االتفاق على االجراءات العملية وكذلك اختيار أغاني حفل الزفاف في هذا
االجتماع.

أثناء حفل الزفاف البد أن يكون هناك شاهدان غير العروس والعريس  .والشاهدان يعدان قانونيان وبالتالي ليس بالضرورة أن يكونا قد تعمدا
أو أن يكونا أعضاء بالكنيسة العامة.

عندما يموت أحد
البد أن يبلغ عن حالة الوفاة في األبرشية التي تتبع المنطقة التي يسكنها وذلك خالل يومين على األكثر من وقوع الوفاة.
يتم اإلبالغ عن الوفاة عن طريق زوجة المتوفى أو شريكه في الحياة أو أوالده الذين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر أو أولياء أمور المتوفي
والبد أن يرفق مع البالغ شهادة التعميد أو شهادة الميالد و شهادة الزواج إذا وجدت.
وفي كثير من الحاالت يتم اإلبالغ واالتصال بقسيس االبرشية أو مكتب الكنيسة عن طريق متعد الدفن /الحانوتي.
وبعد ذلك يمكنكم مع القسيس أو عن طريق متعهد الدفن أن تتفقوا على موعدي ومكاني الدفن أو الجنازة.
البد أن تجرى عملية الدفن أو الجنازة عادة خالل ثمانية أيام على األكثر من تاريخ الوفاة( بما في ذلك يوم الوفاة)
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