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Tema: Hjem

Både gæst og vært
bød velkommen
AF NICOLINE NOE

Lauras Ph.d. afhandling med afsæt i
International Aften sætter fokus på
deltagelse og ejerskabsfølelser

L

aura Bjørg Serup Petersen er 28
år gammel og studerer teologi.
Hun er kommet i Gellerup Kirke gennem de sidste seks år og har været
frivillig i mange sammenhænge.
Da Laura skrev sin bacheloropgave, tog hun udgangspunkt i Gellerup
Kirke. Nu er hun imidlertid gået i
gang med en ph.d.-afhandling, der
også beskæftiger sig med et af kirkens
initiativer, International Aften.
”Jeg vil gerne undersøge, hvad der
sker med folkekirken, når befolkningen i Danmark forandres, som den
gør lige nu pga. immigration. Det kan
jeg bedst gøre i felten, for det er smartere at tale med folk, end det er at
læse Luther i den her sammenhæng”,
forklarer Laura med et smil på læben.

Grænser udviskes
Laura har derfor i begyndelsen af året
været i praktik i Gellerup Kirke for

at lave feltarbejde. Hendes forskning
tager afsæt i International Aften, som
er et initiativ i Gellerup Kirke, hvor
danskere og nydanskere med rødder
i hele verden mødes, spiser og hygger
sammen.
International Aften, der har 30 år
på bagen, er drevet af frivillige. Laura
har lagt mærke til, at der sker noget
helt bestemt, når International Aften
lukker dørene op – rollerne for hvem,
der er værter, og hvem der er gæster,
udvisker sig. Laura har været optaget
af at undersøge den helt særlige dynamik, der gør, at dem, der deltager,
også føler ejerskab over arrangementerne.

Fik lov at være med til oprydning
”Det var fedt at lave feltarbejde med
International Aften. Jeg fik lov til at
være med til alt muligt - planlægning
og oprydning. Jeg var meget mere
end gæst”, siger Laura, og forklarer,
at hun på den måde fik mulighed for
Læs videre
indeni

lige ved at være med til at tænde lys
på bordene og fylde kanderne med
vand.
Selv om International Aften foregår i kirken, er det i høj grad de frivillige, der tager ansvar, åbner dørene
og byder velkommen.

Laura Bjørg Serup Petersen er 28 år gammel og studerer teologi. Hun er kommet i
Gellerup Kirke gennem de sidste seks år og
har været frivillig i mange sammenhænge.

at opleve forskellige aspekter ved
initiativet.
”Jeg oplevede faktisk selv at føle
ejerskab. Selvom jeg kom til det her
30 år gamle fællesskab som ny, oplevede jeg at blive taget godt imod og
komme med i arbejdsfællesskabet,”
siger hun og tilføjer, at dét fik hende
til at føle sig hjemme. Hun oplevede
at få en tilknytning til de andre frivil-

Gæster var også værter
En anden ting, Laura hæftede sig ved,
var at familierne under måltidet blev
værter ved de forskellige borde.
”Det er tydeligt, at mange føler
ejerskab over arrangementet. Dem,
der var bekendte med forløbet og
følte sig hjemme, hjalp de nytilkomne
i gang og oversatte, hvad der skulle
ske i løbet af aftenen,” forklarer hun.
”Jeg kan sagtens forestille mig at
være med igen. Der var en fantastisk
god stemning, og jeg havde virkeligt
spændende samtaler med nye mennesker,” slutter Laura.

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

AF LINDA ROHR PEDERSEN

Menighedsrådsvalg
Selv i et hus, hvor vi forsøger at skabe
et rum, hvor man bare kan være, og
hvor det kan føles, som om at tiden
går langsommere, må vi konstatere,
at det endnu engang er blevet tid til at
afholde menighedsrådsvalg. Jeg synes, tiden er gået stærkt, men sådan
er det jo, når man arbejder sammen
med inspirerende mennesker om
spændende projekter.
Valgforsamlingsaftenen er den 11.
september, og jeg håber, at mange vil
komme og være med til at skabe det
kommende menighedsråd. Det er et
spændende arbejde, hvor man for lov
til at være med i ”maskinrummet” her
i kirken. Som menighedsrådsmedlem
er man med til at bestemme, hvordan
vi gerne vil være kirke her i Gellerup.
Man er med, der hvor beslutningerne
tages, når vi skal finde ud af, hvordan
pengene skal bruges, og hvilke områder vi gerne vil fokusere på.

Vi har brug for nye medlemmer i
menighedsrådet i den næste 2-årige
periode, derfor vil jeg opfordre dig til
lige at overveje, om det kunne være
noget for dig, eller om du kender
nogen, som kunne tænke sig at være
med. Hvis du gerne vil vide mere om
menighedsrådets arbejde, er du velkommen til at kontakte en af menighedsrådets medlemmer.

”Hjemme har børn,
hvor fader bor”
Sådan synger Grundtvig i en salme.
Vi har hjemme dér, hvor vores far er.
Eller mor. Det vil mange af os kunne
nikke genkendende til som en enkel
sandhed. Og de, som ikke kan kende
sig hjemme i deres fars eller mors
hus, fordi relationerne er blevet alt
for komplicerede, kan måske nikke
genkendende til salmelinjen som en
længsel. Har vi mistet vores hjem, må
vi skabe vores eget hjem som erstatning for det hjem, vi har tabt eller
måske aldrig rigtig fik. Og når vi får
børn, ønsker vi først og fremmest at
skabe et trygt og godt hjem for dem,
en sikker havn, et helle, en oase, et
hvilested, et fristed, et trygt udgangspunkt for at møde verden. At forsøge
at skabe det sted, er forældrenes
ansvar – det står helt klart for os, at
det ikke er børnenes ansvar.
”Hjemme har børn, hvor fader
bor”. Det gælder også i åndelig forstand. Kirken er Guds hus, siger vi,
og det betyder, at alle vi som er Guds
børn (og det er vi alle sammen), må
have lov at føle os hjemme i kirken.
Hvis vi vil. Et hjem, som måske kan
være en sikker havn, et helle, en oase,

AF NIELS HVIID

et hvilested, et fristed og et trygt
udgangspunkt for at gå ud i verden
med alt, hvad den rummer af skønt og
godt – og også alt det andet. For vi har
et sted at vende tilbage til. Et hjem
hos vores Far.
At være kaldt ved navn i Guds hus.
At være set og kendt og genkendt. I
dåben bliver vi kaldt ved navn. Vores
navn og Guds store navne bliver
nævnt i samme åndedrag. Gud er vores far, og hvor han er, er vores hjem.
Og kirken er jo også levende sten!
Derfor kan vi sammen være med til
at skabe et sted, hvor vi bliver set og
kendt og kaldt ved navn.

Kalenderomtal

Vi fejrer Gellerup Kirkedage
Weekenden d. 22-23. september 30 i Gellerup Kirke
Slip livet løs”. Der vil være børnegudstjeneste for familierne, der vil
være International Høstfest lørdag
aften, der vil være tur ud i Gellerup
på besøg hos nogle af vores relationer,
anderledes gudstjenestegruppe mm.
Lørdag formiddag kommer sogne
præst Preben Kok, kendt som hele
Danmarks sjælesørger i tv-program-

met ”Skriftestolen”. Siden udgav han
bøgerne ”Skæld ud på Gud”, og ”Slip
livet løs”. Imens slipper børnene livet
løs på kreativ vis med Sigrids Stue.
Alt dette og meget mere for både børn
og voksne.
Søndag slutter vi med brunch og
international gudstjeneste.

Koncert med Kloster
Lørdag d. 20. oktober kl. 19.30 i Gellerup Kirke
Ved koncerten i Gellerup Kirke vil
Kloster optræde som en trio bestående af Mikael Rahbæk Andreasen,
Jakob Brixen og amerikanske Sarah
Hepburn. Forvent en intens og nærværende koncert på dansk og engelsk
med guitar, harmonium, banjo, sav,
fløjte, klokker, vokalharmonier og
muligheden for selv at synge lidt med

undervejs. Entré: 100,- (Studerende
75,-)

BUSK-gudstjeneste
Søndag d. 28. oktober kl. 10.00 30 i Gellerup Kirke
Igen i år vil vores BUSK-søndag
(Børn, Unge, Skole, Kirke) tage form
af en velkomstgudstjeneste for vores
konfirmander fra Stensagerskolen,
som er en specialskole for børn og
unge med udviklingshæmning.
Beboerne fra Birkebakken, gamle
konfirmander og andre indbydes
også til at være med.

Gudstjenesten denne dag vil være
på Stensager-konfirmandernes
præmisser: Kort og enkel, og tale til
mange sanser.
Vi håber, at mange fra menigheden
vil være med til at sige velkommen i
Gellerup kirke til Stensager-konfirmanderne.

Café-koncert med pianist Rasmus Skov Borring
Tirsdag d. 20. november kl. 19.30 i Gellerup Kirke
Oplev glæden ved
fællessang akkompagneret af
rytmisk klaver i et
udvalg af forskellige tiders tekster og
kompositioner fra

Højskolesangbogen – kombineret med
fortællinger om sangene. Rasmus
Skov Borring inviterer indenfor i sit
arbejde med formidlingen af fællessange, der indeholder både velkendt
og nyt materiale.
Entré: 50,- (Studerende 25,-)

www.gellerupkirke.dk
www.facebook.com/gellerupkirkeliv.
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Kalender:

Onsdag kl. 8.45

September
Søn 2. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
Tor

6. 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

November

Søn 9. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
17.00 Taizé-bøn

Tor

Tir

11 13.00 Sogneeftermiddag.
Høstandagt og hygge
17.30 Menighedsrådsmøde
19.00 Valgforsamling til
menighedsrådet

Søn 4. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid

13. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 11. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
17.00 Taizé-bøn

Tor

1. 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

Tir

6. 13.00 Sogneeftermiddag

Tor

8. 17.00 Værestedsaften

Søn 16. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid

Tir

13. 17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 19. 19.00 Meditativ dans

Tor

15. 16.30 Fyraftenssang

Tor

20. 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

Søn 18. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid

Lør

22. 18:00 International Høstfest

Lør-Søn 22.-23. Gellerup Kirkedage.
Se omtale
Søn 23. 9.30 Brunch
10.30 International gudstjeneste
v/ Karen Huus
Søn 30. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus

Oktober
Tor

4. 12.30 Babysalmesang
16:30 Fyraftenssang

Søn 7.

8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid

Tir

9. 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

11. 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang
17.00 Værestedsaften

Tir

20. 13.00 Sogneeftermiddag
19:30 Café-koncert. Se omtale.

Tor

22. 16:30 Fyraftenssang

Søn 25. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
11:30 Landsindsamling til Kirkens
Korshær
Ons 28. 19.00 Meditativ dans
Tor

29. 17.00 Børnegudstjeneste

December
Søn 2. 10.00 International gudstjeneste
v/ Niels Hviid
11.30 Salmesangssøndag
Tir

4. 13.00 Sogneeftermiddag

Ons 5. 10.00 Julegudstjeneste for institutionerne
Fre

7.

18.00 International julefest

Søn 14. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
17.00 Taizé-bøn
Lør

20. 19.30 Koncert m. Kloster. Se omtale

Søn 21. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
Tir

23. 13.00 Sogneeftermiddag

Tor

25. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Fre

26. 18.00 International aften

Søn 28. 10.00 BUSK-Gudstjeneste
v/Niels Hviid
For mennesker med udviklingshæmning og andre der
holder af enkelhed. Se omtale
Ons 31. 19.00 Meditativ dans

Se kirkens hjemmeside
for flere oplysninger,
arrangementer
og ændringer

International Cafe.
Hver onsdag
kl 13.00 – 16.00 i Sleep-Ins
lokaler Gudrunsvej 82

VOXPOP

Hvad er hjem for dig?

Hjem er der, hvor man kan føle sig
tryg, slappe af og være sammen med
sine børn.
Det er et sted, hvor du kan være fri,
og du bestemmer selv, om du vil gøre
rent i dag eller i morgen.
Farhiya Aden Ali,
Gæst i International Café

Hjem er der, hvor jeg slapper fuldstændig af. Det er et sted, jeg altid
længes lidt efter – også uanset hvor
godt det er ude. Mit hjem er min faste
base.
Ruth Lausten,
Frivillig i Gellerup Kirke

”Hjem” er mange steder. Hjem fra
ferie i Italien? Så er jeg hjemme ved
Frøslev Grænse, i min første hjemstavn, i Frøslev, den gamle landsby,
min barndoms by, 60 år tilbage. Her
tænker jeg lunt på sønderjysk. Hjem
er også huset, i Brabrand, i Århus, i
Østjylland, mit seneste hjem, gennem
24 år. Kirken føles også hjemlig, for
mig i Gellerup, i Brabrand, i Møllevang og i den gamle Århus Domkirke med historien synlig smuk. Her
føler jeg mig hjemme i den danske
poesi, i salmer og sange på mit modersmål.
Lars Hjul, Sanger i kirkekoret

Jeg er meget glad for mit hjem i Danmark. I begyndelsen var her meget
koldt, men nu har jeg vænnet mig til
det. Jeg kom oprindeligt til Danmark
fra Ghana i 1975, og siden 1977 har
jeg nydt mit hjem i Gellerup. Her elsker jeg at slappe af foran fjernsynet,
hvor jeg nyder gode krimi- og spændingsserier. Jeg tror, at mit fjernsyn
og mit køkken er det, jeg holder allermest af i mit hjem. Men stadigvæk
er Ghana også mit hjem. Ca. en gang
om året rejser jeg hjem til Ghana for
at besøge gamle venner og nyde den
friske ghanesiske luft.
Teresa Oddey Darko,
Kirkegænger i Gellerup Kirke

Gellerup Kirke

Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand · Tlf.: 86 25 18 10 · e-post: gk@gellerupkirke.dk
www.gellerupkirke.dk

Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Kontakt menighedsrådet

Fredag
kl. 9.00-13.00

V. Formand Linda Rohr Pedersen 2074 6151, rohrpedersen@gmail.com

Hjem kære hjem!
AF LISE MØLLER NISSEN, KOORDINATOR I FOLKEKIRKENS FAMILIESTØTTE

Vi synes, det er pinligt
Siger forældrene. Tænk at vi ikke kan
finde ud af en helt almindelig ting
som at strukturere vores hverdag.
Jeg roser dem. Tænk at de faktisk tør
række hånden ud og bede om hjælp.
Skuldrene sænker sig yderligere, da
de hører, at vi sparrer med flere forældre om samme udfordring.

Alle forældre burde kende til
Folkekirkens Familiestøtte
Sådan siger forældrene, da jeg møder
dem 4 måneder senere. Forældrene
er lettede, og de udviser et overskud.
Den frivillige forældreven er der
også. Hun har hjulpet dem med at nå
deres mål omkring at blive bedre til
at planlægge deres hverdag, få aftaler
skrevet i en fælles kalender, og få
nogle gode rutiner omkring hverdagsting som at hente børn, købe ind
og lave mad.
Forældrene fortæller, at det har
været en god proces. De havde selv

tidligere prøvet at skabe disse rutiner
uden resultat, da de gav for hurtigt op
og ikke overholdt aftalerne.

Støtter familier i at skabe trivsel
Børnene i den ovenstående familie
nyder, at forældrene har indarbejdet
nogle gode rutiner i hverdagen. Det
giver tid til at lege og spille. Forældrene fortæller også, at deres lunte i
forhold til skæld ud er blevet meget
længere, da de ikke længere er så
pressede i hverdagen.

Vil du høre om
tilbuddene hos Folkekirkens
Familiestøtte?
Kontakt mig meget gerne
Lise Møller Nissen
Koordinator, Folkekirkens
Familiestøtte
Mobil: 30 36 86 96
Mail: limn@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk
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Så syng da Danmark
lad hjertet tale
Fyraftenssang er en times fællessang
i en uformel atmosfære med plads
til både unge og gamle, trænede og
utrænede sangere. Vi synger sange
fra den rige danske sangskat i højskolesangbogen blandet med lidt nyere
salmer og sange. Sangene omhandler
årstiderne og de ting, vi møder midt
i hverdagen. Fællessangen ledes og
akkompagneres af Gellerup Kirkes
organist, Martin Lysholm Hornstrup.

Alle, der kan lide fællesskabet omkring at synge sammen er velkomne
til at være med.
Fyraftenssang afholdes to gange
om måneden en torsdag eftermiddag
kl. 16:30-17:30. Hver anden gang i
Gellerup Kirke og hver anden gang et
sted ude i området. Vi kommer også
gerne ud til din arbejdsplads, din
institution eller dit fælleshus. Kontakt
kirkens organist for nærmere aftale.

www.gellerupkirke.dk
www.facebook.com/gellerupkirkeliv

