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Tema: Kunst der samler

Her er vi alle fælles
om kunsten

AF BEATRICE WAGNER

Fodbold er et ’buzzword’ i Gellerup Parken, men kreativitet er
også et behov, som kan imødekommes.
’’Hvis der ikke er noget sted at gå hen,
kan de komme her, og det sker, at
vi får børn på besøg, når vi ikke har
tegneskole. De kommer bare.’’
Sådan lyder det fra Ambra, når
hun omtaler et efterhånden forankret
projekt i Sigrids Stue: tegneskole for
børn i Gellerup.
Hos Sigrids Stue handler det om
kunst, men ikke gallerikunst. Her
er der nemlig tale om samtidskunst,
hvor lokalområde og beboere spiller
en vigtig rolle. ’’Der står ikke ’’kunst’’
udenfor, og det er der mange, der
heller ikke tænker det som. Børnene
tænker, at det er henne i tegnestuen’’,
forklarer Grete.

Et mødested
’’Det handler også for os om at være
sammen med de andre foreninger og
organisationer på de vilkår, man nu
har herude’’, nævner Grete.

På den måde er det vigtigt at
Sigrids Stue kan være et frirum for
både voksne og børn. ’’Bænken foran
Sigrids Udestue var i meget lang tid
den eneste på Boulevarden, så det
var den eneste, der kom nogen og sad
på. Det har givet anledning til mange
gode snakke herude’’.
Mange børn oplever, at tegneskolen kan være et sted at få nye relationer, og det er vigtigt ifølge Katrine:
’’Det, som tegneskolen også kan, det
er at være mødested for nogle børn,
som lærer deres naboer at kende og
måske skaber nogle relationer og
nogle andre venner og veninder som
bor der, hvor de også bor.’’

Skønheden i forskellighederne
Sigrids Stue ønsker at præge og lade
beboere præge det offentlige rum, så
man opdager mulighederne i forskellighederne. ’’Her bor over 80 forskellige nationaliteter, men det kan man
faktisk ikke se, hvis man kommer
til området. Man kan ikke
Læs videre
indeni

se det i det offentlige rum’’ nævner
Grete.
Et nyligt projekt i tegneskolen er
Flora Gellerup 2018. Sammen med
børnene har tegneskolen været rundt
for at indsamle blomster og planter,
og projektet voksede fra en lille idé
til en udstilling, hvor børnene kunne
vise deres tegninger frem. Rundt
omkring i vejkanter og byggeområder
har børnene placeret grønne skilte
med en beskrivelse af de vildtvoksende planter. ’’Vi har snakket om, at
det er de her planter, som vokser op
i det her byggerod. Det er dem, som
overlever alle steder. På en skråning
står kamillen alligevel og blomstrer;
bynken får sig sneget ind blandt grus
og vejkanter’’, forklarer Grete.
Man kan næsten se disse vildtvoksende planter som en metafor
for samtidskunst – den blomstrer i
bedste velgående. I Sigrids Stue er

der plads til at lade både fantasien og
blyantstregerne få frit spil. Men her er
samtidigt også bare plads til at nyde
kreativiteten og værdsætte den for
hvad den er.

Hvad er Sigrids Stue?
Sigrids Stue er et kunstprojekt og
platform for samtidskunst, der
tager udgangspunkt i lokalområdet
i Gellerup, Aarhus. De arbejder bl.a.
med langsigtede kunstprojekter og
har igangsat en tegneskole for børn
i området.

Teamet

• Katrine Østerhaab Kjeldmand antropolog
• Ambra Molinari - visuel
antropolog
• Lars Henningsen - dokumentarist
• Esben Trige - arkitekt
• Marwa Zaher Abdel
Aal - stud. SOSU
• Grete Aagaard - billedkunstner

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

AF LINDA ROHR PEDERSEN

Nyt menighedsråd og ny præst
Endnu en valgperiode er gået, og
dermed skal vi nu byde velkommen til et nyt menighedsråd.
Det nye menighedsråd består af
Charlotte Krog Brandbyge, Jacob Rosenkrans Bøgh, Louise Buch Viftrup,
Marianne Houmøller-Jørgensen, Ida
Marie Folmersen, Birgitte Lodberg
Pedersen, Ingelise Skole Christensen, samt suppleanterne Lars Mikael
Døring og Aron Kjærsgaard Rauff. Tillykke med valget til jer alle. Det er en
spændende og givende periode, det
nye menighedsråd går i møde.
For mig har det været en stor
fornøjelse at sidde med i menighedsrådet de sidste fire år – det har været
utroligt spændende, og jeg synes,
der har været god stemning både i og
omkring rådet. Mange tak for det.
Vi har sluttet denne periode af med
at ansætte en ny ekstra præst for de
næste fire år. Hun hedder Ditte Bruun
Laursen, og jeg håber, at du vil byde
hende velkommen i vores menighed.

Stillingen er oprettet, så sognepræsterne Niels Hviid og Karen Huus kan
lægge flere kræfter i kirkens udvikling og tiltag i forbindelse med helhedsplanen i Gellerup. Niels og Karen
er fortsat sognepræster i kirken.
Første søndag i advent bliver en
festdag i Gellerup Kirke. Et nyt menighedsråd begynder på en ny valgperiode, og vores ny præst indsættes.
Jeg håber, at du vil komme og være
med den dag.

AF: KAREN HUUS

Kunsten at samle
S

olen stod lavt på himlen og
fik stregerne i sandet til at stå
tydeligt frem som små bugtende åer i
landskabet. Jesus sad med en pind og
tegnede i sandet.
Måske var det ikke den store kunst,
og samlede folk gjorde det i hvert fald
ikke. Tvært imod.
Folk stod godt nok tæt sammen,
fælles om ét mål, nemlig at fordømme
og stene en kvinde, der i deres øjne
var en forbryder, der måtte udslettes,
der måtte skilles ud fra fællesskabet.
Kvinden lå i sandet foran tegneren.
‘’Hvad mener du, vi skal stille op
med hende?’’ spurgte flokken med
sten.
Stregerne i sandet stod som bløde
kontraster til de hårde ord.
‘’Den af jer, der er har en uplettet samvittighed, må kaste den først
sten.’’

Tiden stod stille; alt gik i stå. Så
løsnedes de hårde knyttede hænder.
De tunge sten gled ud over fingrene
og faldt til jorden én efter én. Dem,
der råbte højest, tav. Dem, der stod
forrest, trak sig tilbage. Flokken
spredtes, og alene gik de hver til sit.
Man kan samles om så meget men
der, hvor vi samles om at dømme et
menneske ude, slår Jesus en streg i
sandet. Eller rettere: han opløser de
hårde grænsedragninger og former
kærlighedens symbol. At samle fællesskaber i kærlighed – det er stor
kunst.
Kærligheden tåler alt, tror alt,
udholder alt og samler alle.

Gud Herren siger:
Se, i mine hænder har jeg tegnet dig.
Es 49,16

Kalenderomtal

Gellerup Kirkekors julekoncert
Søndag d. 9. december kl. 16.00 i Gellerup Kirke
Hovedværket ved årets julekoncert
bliver den unge norske komponist,
Ola Gejilos værk: Sunrise Mass.
Værket akkompagneres af et strygeorkester med rod i Aarhus Symfoniorke-

ster. Ud over hovedværket medvirker
kirkens børnekor, ligesom der vil
blive opført klassiske julemotetter.
Fri entré

Århus Brass Bands julekoncert
Lørdag d. 15. december kl. 14.00 i Gellerup Kirke
Århus Brass Band består af 30 dygtige
musikere. Med en 2. plads fra sidste
års DM for brass bands har de cementeret deres høje musikalske niveau.

Ved koncerten kan opleves festlig og
velkendt julemusik for fuld udblæsning.
Fri entré

Lys i Gellerup
Onsdag d. 5. og torsdag d. 6. december på Fredspladsen
Sammen med en gruppe 3K-studerende inviterer Gellerup Kirke til Lys
i Gellerup.
Onsdag fra kl. 12 - 16 vil der være
lanterne-workshop, bål, hygge og

lyslege, og torsdag fra kl. 17.30 -20 vil
der være musikalsk ild-jonglør-show
med Jon G. Lør samt Talentdansere,
der danser lysdans mm.

Indsættelsesgudstjeneste
Søndag d. 2. december kl. 10.00 i Gellerup Kirke
1. søndag i advent bliver sognepræst
Ditte Bruun Laursen indsat i en 4-årig
stilling i Gellerup Kirke. Gudstjenesten er en international gudstjeneste, hvor menighed, kirkeband,
alle kirkens præster og provst Esben
Andersen medvirker. Bagefter er der
mulighed for at hilse på Ditte, spise
æbleskiver og synge advent ind.

Diakoniens dag
Søndag den 3. februar kl. 11.30 i kirkens underetage
Vi spiser suppe og hører Maria Lindhardt fortælle om den aktuelle situation i
Libanon og om Danmissions arbejde dér.

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

Onsdag kl. 8.45

December
Søn 2. 10.00 International gudstjeneste
med indsættelse af Ditte
Bruun Laursen. Se omtale
Tir

4. 13.00 Sogneeftermiddag

Ons 5. 10.00 Gudstjeneste for førskolebørn
12.00 Lys i Gellerup på
Fredspladsen, Se omtale
13.00 International café
Tor

6. 16.30 Fyraftenssang
17:30 Lys i Gellerup på
Fredspladsen, Se omtale

Fre

7.

18.00 International aften

Søn 27. 10.00 Gudstjeneste v/ Ditte Bruun
Laursen
Ons 30. 13.00 International café
19.00 Meditativ Dans
Tor

31. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Februar

Søn 9. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Julekoncert. Se omtale
16.00

Søn 3. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 International gudstjeneste
v/ Niels Hviid.
11.30 Diakoniens dag. Se omtale

Tir

Tir

11. 17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 12. 13.00 International café
Tor

13. 17.00 Kirkens julefrokost

Lør

15. 14.00 Koncert med Århus Brass
Band. Se omtale

Søn 16. 10.00 Gudstjeneste v/Ditte Bruun
17.00 Taizé-andagt

5. 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 6. 13.00 International café
Tor

7.

12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 10. 10.00 International gudstjeneste v/
Ditte Bruun Laursen
17.00 Taizé-andagt

Ons 19. 13.00 International café

Ons 13. 13.00 International café

Lør

Søn 17. 10.00 Gudstjeneste v/ Ditte Bruun
Laursen

22. 10.30 Før-julegudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning og andre der holder af
enkelthed

Søn 23. 10.00 Gudstjeneste, Ni læsninger v/
Karen Huus
Man 24. 13.00 Familiegudstjeneste v/Niels
Hviid. Se bagsiden
16.00 Julegudstjeneste v/ Ditte
Bruun Laursen. Se bagsiden
17.00 Juleaften i Gellerup Kirke. Se
bagsiden
Tir

25. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tir

19. 13.00 Sogneeftermiddag

Ons 20. 13.00 International café
Tor

21. 12.30 Babysalmesang

Søn 24. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
11.30 SalmesangsSøn
Ons 27. 13.00 International café
19.00 Meditativ Dans
Tor

28. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Ons 26. 10.00 Gudstjeneste v/Ditte Bruun
Laursen

Marts

Søn 30. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Fre

Januar

Søn 3. 10.00 International Fastelavnsgudstjeneste v/ Ditte Bruun
Laursen

Tir

Tir

1. 14.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

1. 18.00 International aften

5. 13.00 Sogneeftermiddag

Søn 6. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus

Ons 6. 13.00 International café
19.30 Askeonsdagsgudstjeneste

Tir

Tor

8. 17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 9. 13.00 International café
Tor

10. 17.00 Værestedsaften

Søn 13. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
17.00 Taizé-andagt
Ons 16. 13.00 International café
Søn 20. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
Ons 23. 13.00 International café
Tor

24. 12.30 Babysalmesang

7.

12.30 Babysalmesang

Søn 10. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
11.30 Sogneindsamling
17.00 Taizé-andagt

VOXPOP

Hvad er kunst for dig?
Stjerne 22, medlem af Cirkus Tværs
Kunst for mig er, når vi er sammen – når vi inddrager
alle børnene og bl.a. ser, at sproget spirer frem. Når
vi laver en pyramide, udstråler det lidt hvordan vi
holder sammen og løfter de små op.

Mia Saskia Olesen,
medstifter af foreningen ‘Genlyd’
Kunst kan være det fælles tredje. Kunst er noget der
stopper tiden – noget, der skaber nærvær.

Salma 10 år, skoleelev
For mig er kunst noget, der er blevet sat sammen og
som er blevet til noget meget flot eller som forestiller
noget - noget, som er blevet meget flot med farver.

Rikke Schmidt Maltesen, Gellerup Bibliotek
Kunst er noget, der kan udvide min horisont, som
kan give mig en forståelse af noget af det, jeg ikke
selv er. Det kan gøre min verden større og udfordre
mit syn på verden.

Salam Turu fra Portugal,
kunstner i Andromeda
For mig er det en måde at komme i kontakt med sig
selv på og en måde at skabe bånd med andre mennesker. Det er en måde at se livet på. Det er ikke bare en
imitation af livet, men også hvordan det kunne være.

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

AF BEATRICE WAGNER

Socialt cirkus
der samler
L

ige overfor City Vest er der hver
dag mellem kl. 13-18 spilopmagere og glade børn på spil. Her bevæger
børn sig ind i en hverdag, der går ud
på at lave cirkus. ’’ Vi laver socialt
cirkus. Vi laver ikke cirkusartister. Vi
laver børn, der har tillid til hinanden.
Vi laver hele mennesker’’, lyder det
fra Søren Stockmar, daglig leder ved
det 30 år gamle Cirkus Tværs.
Det sociale alternativ er noget,
som mange børn får stor glæde af, og
her er det ikke vigtigt, hvem du ellers
er udenfor cirkussets rammer. ‘’Her
lærer vi om respekt og om det, at give
plads til folk – alle kan få lov til at
vise, hvad de kan’’ fortæller 19-årige
Baraa, som er medlem af Cirkus
Tværs.

Kreativitet og teamplay

set også børnene til at udvikle deres
kreativitet. ’’Den der blanding af bevægelse, kreativitet og social respekt
er næsten uundgåeligt, når du laver
cirkus. Så vil du opleve det på en eller
anden måde i din krop og i dit sind’’,
siger Søren.
Kropslig kreativitet og sammehold
er vigtige elementer i Cirkus Tværs,
og børnene har medbestemmelse i en
stor del af det, der bliver lavet. ’’Når
de kommer ud og støder på noget ude
i verden eller blandt de andre børnecirkusser, så er det helt rørende at se,
hvordan de viser, vi er Cirkus Tværs’’,
fortæller Søren. Baraa stemmer i:
‘’Jeg har lært meget om mennesker
ved at være med i Cirkus Tværs. Jeg
kan bedre forstå, hvor de kommer fra,
og at vi alle har vores historie’’.

Udover at være en underholdende
kunstart i sig selv opmuntrer cirkus-
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Juleaften i
Gellerup Kirke
Den 24. december holdes julegudstjenester i Gellerup Kirke kl. 13.00
og kl. 16.00. Familie-julegudstjenesten kl. 13.00 foregår i børnehøjde, og der vil være fortælling og salmer for store og små. Gudstjenesten er for børn og barnlig sjæle i alle aldre. Julegudstjenesten kl.
16.00 er Gellerup kirkes traditionelle julegudstjeneste.
Juleaften
I forlængelse af julegudstjenesten
kl. 16.00 kan man være med til at
fejre juleaften i Gellerup Kirke. Efter
gudstjenesten er der kaffe og juleknas
i underetagen, og kl. 18.00 spiser vi
klassisk julemad. Senere er der julefortælling, sang og dans om juletræet.
Der er en gave til alle. Der bliver også
tid til julehygge med kaffe og konfekt.

Vi forventer, at aftenen afsluttes
kl. 21.30.
Prisen 80 kr. for voksne og 35
kr. for børn som betales ved tilmelding. Sidste frist for tilmelding d. 17.
december på kirkens kontor tlf. 86 25
18 10 eller du kan kontakte kirke- og
kulturmedarbejder Bit Boel Buhl, Gellerup Kirke bbb@gellerupkirke.dk,
51 38 22 80.

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

