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Pigedrømme
med drivkraft
AF BEATRICE WAGNER

Succesrige historier starter
med en drøm

D

er er mange, der siger, at de
unge i Gellerup ikke får nogen
uddannelse. De tænker, at de unge
ikke har nogen fremtid pga. alt den
kriminalitet herude. Jeg vil vise, at
der er nogen, der også tænker på sin
skole og gerne vil have en fremtid’’,
lyder det fra 16-årige Marwa Zaher.
Hun har modsat mange jævnaldrende
valgt at læse til SOSU-assistent, og
det har hun gjort helt bevidst. ’’Jeg vil
bare gerne tage det, jeg selv føler for,
hvor jeg er tryg og kan føle mig tilpas.
Jeg kan gå min egen vej og selv bygge
op i mit eget tempo.’’

Mennesket som motivation
Marwa har tænkt langt ud i fremtiden, og hvis alt går som planlagt, er
hun færdiguddannet fysioterapeut
som 21-årig. ’’Jeg drømmer om at

arbejde med og hjælpe mennesker.
Jeg vil bare gerne starte som ung, så
jeg måske også kan arbejde i længere
tid.’’
Den store drivkraft for at gøre
en forskel i andre menneskers liv er
Marwa ikke ene om at have i en ung
alder.
19-årige Nagin Ravand har også
taget en anden vej end de fleste. ’’Jeg
drømmer om at tage en god uddannelse og få succes indenfor det
område, jeg studerer, og samtidig at
kunne fortsætte med det, jeg gør nu
og give en glæde til andre udover mig
selv.’’
Efter at have færdiggjort STX har
hun valgt at bruge sit sabbatår på at
være med til at bygge den kommende
Gellerup Højskole op. ’’Jeg håber, at
det hele en dag står stærkt og solidt på benene, med elever
Læs videre
med en vis mangfoldighed,
indeni

der gør, at forskellige slags folk kan
mødes og snakke om det samfund, vi
udvikler.’’

Anerkendelsen er essentiel
Nagin mener, at en essentiel del af
at forfølge sine drømme handler om
andres tro og anerkendelse: ’’Når
formanden hiver fat i mig og tror på,
at jeg kan sætte gang i noget pigefodbold, så overleverer han den tro, han
har til mig, og så begynder jeg selv at
tro på det.’’ Samme opmuntring fik
hun, da Pia Katballe Sørensen og Ole
Kamp så et potentiale og en idérighed
i hende.
’’Nogle gange har jeg det sådan, det
skal bare gøres, og jeg tror, jeg har
fået det fra min mor, fordi min mor
hjælper sin egen mor med alt’’, siger
Marwa om sin motivation. Drømmene stammer ikke kun fra dem selv,

men de unge pigers gåpåmod styrkes
af et opmuntrende skulderklap.

En lys fremtid
De to ambitiøse piger har nok forskellige baggrunde og mål i livet. Dog deler de visionen om at blive til noget –
både for deres egen skyld og for deres
omgivelser: ’’Jeg kan godt lide at være
sammen med mennesker og prøve at
sætte mig ind i deres tanker, og hvis
de har udfordringer, så kan jeg hjælpe
dem med det’’, siger Marwa. Også Nagin ønsker at præge sit lokalsamfund,
og har en stor tiltro til sine drømme:
’’At finde ud af, at på et eller andet
tidspunkt i fremtiden vil ens arbejde
bære frugt, det er den motivation,
som drømme giver én. Det giver én
troen på, at man en eller anden dag
bliver det her større billede.’’

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

AF CHARLOTTE KROG BRANDBYGE

TAK!

K

ender du det at blive overvældet
af taknemmelighed? Det er vanskeligt med ord at beskrive det at føle
taknemmelighed. Er det overhovedet
en følelse? Eller en oplevelse? Er det
ikke, som om både krop og sjæl og
alle sanser er vækket, når taknemmeligheden med ét fylder een?
Taknemmelighed retter mange
af os mod Gud. Men hvad med den
taknemmelighed, vi føler i forhold til
vores medmennesker? Hvordan udtrykker vi den? Kan den overhovedet
udtrykkes med ord? Er taknemmeligheden ikke i sit væsen rettet mod
det, der er så meget større end os selv
og det, vi mennesker kan forstå med
vores forstand? Når det handler om os
mennesker, er der måske oftere tale
om, at vi værdsætter hinanden – og at
vi anerkender og påskønner hinandens indsats i stort og småt.
Der er så uendeligt meget at være
taknemmelig for. Der er så utroligt
mange mennesker at sige tak. Og det
er vigtigt at sige tak. Med ord. Højt og
tydeligt. Det vokser vi af som men-

nesker. Vi vokser også af at have blik
for eller åbne vores sind og sanser for,
når tak og taknemmelighed og anerkendelse udtrykkes på andre måder
end med ord. Måske i tanke. Måske i
handling. Eller i samvær og nærvær. I
stilhed. I fællesskab.
Det nye menighedsråd siger TAK!
Tak til alle jer. Tak til alle os, der på
hver vores måde gør en forskel i vores
lokalområde, og til de, der gør en
forskel i de fællesskaber, som går ud
fra kirken.

PRÆSTEKLUMME

AF DITTE BRUUN LAURSEN

Må din drøm blive til
vores virkelighed
H

vornår faldt du sidst i staver?
Lod skuldrene sænke sig dybt
sammen med åndedrættet lige dér,
hvor du var? Som en dagdrøm, man
tager på rejse i, dog uden at være på
vej videre, derfra hvor man befinder
sig. Dagdrømmeriet kan på den måde
være som et åndehul, men ikke ét
som udelukkende fyldes ud af fravær,
men lige så meget handler om at være
lige præcis dér, hvor man er – bare
også sammen med sine drømme.
Og det følgeskab tænker jeg ikke
er helt tosset at lufte indimellem.
For drømmene kan måske have en
tendens til at blive derhjemme, når vi
træder ud af dem og ind i dagen. For
hører de nu også til ’derude blandt andre’ – i dagslyset, hvor man kan måle
og veje dem og dermed tage pusten
fra dem? Er det ikke bedst at dele dét,

vi drømmer om, når vi er sikre på, at
det så også er dét, vi vil gå efter? For
hvad nu hvis jeg kommer til at sige,
at jeg gerne vil det ene, men skifter
mening og pludselig vil noget andet?
Er der plads til dét? – Til både drøm
og hvad virkelighed, der end må løbe
afsted med den?
Det håber jeg! For drømme er virkelighedens vokseværk. De kan finde
potentialer og skæve vinkler, som
modsvarer det, der gerne vil måle og
veje, og på den måde kan de hjælpe
os med at huske på den drøm, vi som
mennesker er skabt som. Nemlig som
mennesker, der ikke kan måles og
vejes i vores betydning, men først og
fremmest har fået luft til livet af Guds
drøm til os i et liv, som ikke pakker
sig væk, men leves fuldt ud sammen.

Kalenderomtal

International aften – iransk aften
Fredag d. 5. april klokken 18.00 i Gellerup Kirkes underetage
Denne aften har vi iransk nytår som
tema. Vi nyder en iransk middag, og
der vil være musik og andre iranske
indslag. Aftenen afsluttes med en

andagt i kirken. Tilmelding hos kirkeog kulturmedarbejder Bit Boel Buhl
senest den 4. april kl. 13.00

Kirkesangbogen - caféaften med Marianne
Søgaard og Silkeborg Højskoles vokalgruppe
Tirsdag d. 9. april kl. 19.30 i Gellerup Kirkes underetage – Entré 50,Kirkesangebogen går nye veje i
forhold til, hvilke sange og salmer,
der kan bruges i kirken. Bl.a. inviterede man en række kunstnere til
salmeskrivnings-workshops forud
for udgivelsen. En af deltagerne var
Marianne Søgaard, musiklærer på
Silkeborg Højskole. Denne aften vil

hun og vokalgruppen fra Silkeborg
Højskole synge en række af de nye
salmer sammen med os.

”Pilgrim” - Koncert med Janne Mark m. band
Tirsdag d. 30. april kl. 19.30 i Gellerup Kirke – Entré 50,-

Janne Mark (f. 1973) har etableret
sig som en af de mest overbevisende

salmedigtere og komponister i sin
generation. Musikalsk befinder hun
sig på et spor imellem sangskrivning,
salmer, jazz og nordisk folketone. En
baggrund i det danske sangskrivermiljø og arbejdet som sanger og
musikudvikler i Brorsons Kirke på
Nørrebro har gjort hende i stand til at
skabe sin egen, meditative salmestil.

Palmesøndag – gudstjeneste,
jubilæum og kirkefrokost
Søndag den 14. april kl. 10.00 i Gellerup Kirke
Palmesøndag er der traditionen tro international gudstjeneste og kirkefrokost.
Denne dag fejrer vi også kirketjener Jürgen Schulzes 10 års jubilæum, så der er
ekstra grund til kirkefest!

DropinDåb - det er aldrig for sent at blive døbt
Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49 kl. 12.30-15.00
I forlængelse Aarhus Vestre Provstis
friluftsgudstjenesten mandag d. 10.
juni kl. 11.00 i Botanisk Have, inviteres til dropinDåb i Møllevangskirken,
som ligger tæt ved.
Alle er velkomne uanset, hvor man
bor. Du er velkommen til at have

gæster med, og du kan også komme
alene. Medbring gyldig legitimation
med foto. Alle under 18 skal have
forældre eller værge med. Se mere på
kirkens hjemmeside.

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

Andagt

Onsdag kl. 8.45

Marts
Fre 1. 18.00 International fastelavns-fest
Søn 3. 10.00 International fastelavnsgudstjeneste v/Ditte Bruun
Laursen
Tir 5. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 6. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
19.30 Askeonsdagsgudstjeneste
Tor 7. 12.30 Babysalmesang
Søn 10. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
11.30 Sogneindsamling
17.00 Taizé-andagt
Tir 12. 18.00 Menighedsrådsmøde
Ons 13. 13.00 International café
Tor 14. 17.00 Værestedsaften
Søn 17. 10.00 Gudstjeneste v. Karen Huus
Tir 19. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 20. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 21. 12.30 Babysalmesang
Søn 24. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Ons 27. 13.00 International café
19.00 Meditativ dans
Tor 28. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste
Søn 31. 10.00 Gudstjeneste v. Ditte Bruun
Laursen

April
Tir

Ons
Fre
Søn
Tir

Ons
Tor
Søn

Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
Man
Ons
Søn

2. 16.30 Før-påskegudstjeneste
for mennesker med udviklingshæmning og andre, som
holder af enkelhed
3. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
5. 18.00 International aften. Iransk
aften
7. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
9. 13.00 Sogneeftermiddag med påskeandagt
18.00 Menighedsrådsmøde
19.30 Café-aften med Marianne
Søgaard, Silkeborg Højsk.
10. 13.00 International café
11. 17.00 Værestedsaften
14. 10.00 International Palmesøndagsgudstjeneste v/Ditte Bruun
Laursen
11.30 Kirkefrokost og fejring af
Jürgen Schultzes 10 års jubilæum
17.00 Taizé-andagt
17. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
18. 19.30 Skærtorsdagsgudstjeneste v/
Niels Hviid
19. 10.00 Langfredagsgudstjeneste v/
Ditte Bruun Laursen
20. 22.00 Vågenatsgudstjeneste v/
Karen Huus*
21. 10.00 Påskegudstjeneste v/Niels
Hviid
22. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
24. 13.00 International café
19.00 Meditativ dans
28. 10.00 Gudstjeneste v/Ditte Bruun
Laursen

Morgenbøn
fredag kl. 8.30
Tir

30. 13.00 Sogneeftermiddag
19.30 ”Pilgrim”: Koncert med Janne
Mark og band

Maj
Ons 1. 13.00
16.30
Tor 2. 12.30
Søn 5. 8.45
10.00
Ons 8. 13.00
Tor 9. 12.30
17.00
Søn 12. 10.00

17.00
14. 13.00
18.00
Ons 15. 13.00
16.30
Tor 16. 12.30
Fre 17. 10.00
Tir

Søn 19. 10.00
Ons 22. 13.00
16.30
Tor
Lør

23. 12.30
17.00
25. 10.00

Søn 26. 10.00
Tir 28. 13.00
Ons 29. 13.00
16.30
Tor 30. 10.00

International café
Fyraftenssang
Babysalmesang
Fælles morgenmad
Gudstjeneste v/Karen Huus
International café
Babysalmesang
Værestedsaften
Gudstjeneste med konfirmation (Sødalskolen) v/Ditte
Bruun Laursen
Taizé-andagt
Sogneeftermiddag
Menighedsrådsmøde
International café
Fyraftenssang
Babysalmesang
Store Bededag. Gudstjeneste
med konfirmation (Stensagerskolen) v/Niels Hviid
Gudstjeneste v/Niels Hviid
International café
Koncert på Fredspladsen med
cellist Ida Riegels
Babysalmesang
Børnegudstjeneste
International udflugt til
Verdenskortet i Klejtrup mv.
Tilmelding til kirkekontoret
Gudstjeneste v/Karen Huus
Sogneeftermiddag. Udflugt.
Tilmelding til kirkekontoret
International café
Fyraftenssang
Kristi Himmelfartsdag. Gudstjeneste v/Niels Hviid

Juni
Søn 2. 8.45
10.00
Ons 5. 13.00
Tor 6. 12.30
Søn 9. 9.30
11.00

Fælles morgenmad
Gudstjeneste v/Karen Huus
International café
Babysalmesang
Fødselsdagsbrunch
International fødselsdagsgudstjeneste v/Ditte Bruun
Laursen
Man 10. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Botanisk have
12.30 DropinDåb i Møllevangskirken

VOXPOP

Hvad drømmer du om?
Luca, 18, efterskoleelev
Jeg drømmer om at blive elektriker og så vil jeg
gerne bo selv uden at skulle tænke over, at jeg har
ADHD.

Emilie, 24, studerende på Diakonhøjskolen
Siden jeg var helt lille, har jeg altid haft et stort
ønske om at kunne gøre en forskel for mine medmennesker. Mit ønske har fået lov til at blomstre,
da jeg er begyndt at læse socialpædagogik. At
kunne gøre en forskel for nogen og på samme
måde kunne hjælpe dem har givet mig mere blod
på tanden.

Sofie, 14, folkeskoleelev
Jeg drømmer om at blive skuespiller. Når jeg er
færdig med folkeskolen, så flytter jeg til København. Det er lidt nemmere derhenne, og jeg
kender en skuespiller, som kan hjælpe mig.

Maria, 14, folkeskoleelev
Jeg drømmer om at blive designer og få mit eget
designmærke. Jeg tror, jeg skal på designskole,
men jeg er ikke sikker.

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 Louise Buch Viftrup: 22 95 91 26, louiseviftrup@gmail.com

AF BEATRICE WAGNER

Lad os snakke om
vores drømme
D

et er langt nemmere at forfølge
sine drømme, når man tør snakke om dem og anerkende hinanden
for de små skridt.
’’Lige nu skal jeg kæmpe for at få
en chance,’’ lyder det fra 20-årige
Mehdi Khoshqalb fra Iran. Mødet
med det danske asylsystem har været
hårdt, og selvom drømmejobbet som
politibetjent er udenfor rækkevidde
uden statsborgerskab, insisterer han
på ikke at miste modet: ’’Jeg siger
bare til mig selv, at jeg ikke skal give
op. Hvis du tænker, at du har tabt, så
har du tabt.’’
Rådmand for Børn & Unge i Århus
Kommune, Thomas Medom, genkender modløsheden, men insisterer også
på at se det positive:
’’Man kan have nogen drømme,
hvor nåleøjet er så lille, at man får
nogen nederlag, som kan være hårde.

Men man kan stadigvæk godt opfylde
sine drømme. Selvom der er folk, der
er meget negativt indstillede overfor
én, så er der rigtig mange muligheder
også for flygtninge.’’

Anerkend vejen derhen
I sit arbejde i Folkekirkens Nødhjælp
støder Mehdi også på mennesker, der
opmuntrer ham. ’’Min chef sagde, at
han ville give mig den her chance,
fordi han godt vidste, at jeg kunne.
Da han sagde det, følte jeg, at jeg
havde et ansvar.’’
Thomas er enig i, at der er brug for
et anerkendende lokalsamfund: ’’Det
er altafgørende. Det er også hamrende vigtigt for vores samfund, at vi
tør snakke om drømme. Man får en
oplevelse af at man kan rykke sig, når
man får anerkendelse.’’

Redaktion:

Karen Huus (ansv. red.), Beatrice Wagner og Torben Kirkegaard (redaktionssekretær),
Layout: Søren Bjørnå, www.bjornaa.dk
Oplag: 5000 stk.
Menighedsrådets målsætning for kirkebladet er, at det skal henvende sig bredt til beboerne i
sognet og på en nutidig måde behandle trosmæssige og eksistentielle emner. Vi ønsker at være
i en respektfuld dialog med mennesker med mange forskellige livsholdninger, samtidig med at
vi som kirke tager tydeligt udgangspunkt i den kristne tro.
De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatternes egne. Offentliggørelse tilladt med
kildeangivelse. Redaktionen kan kontaktes på: gk@gellerupkirke.dk.

Miljø:

Gellerup Kirkes blad er trykt med hensyntagen til et bæredygtigt miljø, og papiret er SFC-mærket.

www.gellerupkirke.dk

Sogneeftermiddage
Hver anden tirsdag eftermiddag holder vi sogneeftermiddag fra kl. 13-15
i Gellerup Kirkes underetage. Eftermiddagene har et varieret indhold.
Hygge, kaffe og kage er altid et fast
element. Kom og vær med, og tag din
nabo under armen!
Kom f.eks. den 19. februar og
mød Gellerup Kirkes nye præst Ditte
Bruun Laursen i selskab med organist
Martin Hornstrup til glad sangeftermiddag.

Eller kom den 5. marts og mød
Steen Skovsgaard, som var sognepræst i Gellerup Sogn fra 1979-2005.
Fra 2005 – 2017 var Steen biskop over
Lolland-Falster Stift, hvorefter han
påbegyndte et ph.d. studium på Aarhus Universitet om forestillinger om
dommedag i islam og kristendom.
Find det fulde program i kirken
eller på kirkens hjemmeside.

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

