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AF BEATRICE WAGNER

En samtale om
at være far
F

or Ahmad Halima, formand for
forbundet af islamiske foreninger, har det at blive far i en alder af
24 været noget af det største og mest
omvæltende, der er sket for ham.
’’Man rammer en mur af følelser. Det
ene øjeblik er hun der ikke, det andet
er hun – det er nok det største, jeg
har oplevet.’’ Også det værdimæssige
aspekt har fået en større betydning
for ham, og med hans nu 4 børn i alderen 2-9 har hans liv skiftet markant
retning. ’’Før var jeg muslim, fordi
det var det, mine forældre havde lært
mig. Dengang jeg selv skulle være far,
var jeg nødt til at tage et valg omkring, hvad jeg gerne ville give min
datter.’’
Niels Hviid, præst i Gellerup Kirke
og far til 3 piger i alderen 4-11 år kan
nikke genkendende til de overvældende følelser: ’’Dengang vi fandt ud
af, at vi skulle være forældre, var jeg

mest fokuseret på alt det, vi ville gå
glip af. Og det fyldte rigtig meget for
mig, hvad vi mistede, men jeg havde
slet ikke set, hvad vi fik til gengæld og
hvor meget identitet, der ligger i det.’’

Hvad giver jeg videre?
Begge kan de også blive enige om, at
der er en særlig form for frygt knyttet
til det at blive forælder. ’’Jeg troede at
jeg havde én mængde kærlighed, og
det var det. Men det er ikke sådan det
er. Der er ikke én mængde kærlighed,
som man fordeler over sine børn. Jeg
ville ønske at helterollen kunne vare
så lang tid som muligt, men jeg er
også opmærksom på, at faderrollen
også handler om at være rollemodel
for sine børn,’’ lyder det fra Ahmad.
’’Jeg vil gerne kunne sætte et lillebitte aftryk af kærlighed i den her
verden. Og kunne jeg bare
Læs videre
gøre det i mine børns liv, så
indeni

ville min ambition med tilværelsen
nok egentlig være nået. De skal simpelthen vide at de er elskede uanset
hvad de gør,’’ markerer Niels.
’’I balancen mellem kærlighed og
respekt frygter jeg, at jeg kommer
til at træde ved siden af, så de bliver
bange for mig i stedet for bare at
respektere mig. Jeg er bange for at
jeg kommer til at miste dem lidt, fordi
de tror at der er nogle ting, de ikke
må snakke med mig om,’’ fortæller
Ahmad.
For Niels er frygten en anden: ’’Jeg
kan godt blive bange for nogle gange,
om jeg har givet dem de rette redskaber. Altså, hvordan hjælper jeg dem
bedst med at få et højt selvværd og tro
på sig selv?’’
’’Det er netop en udfordring,’’
bekræfter Ahmad. ’’Når man bevæger
sig ud i den store verden og man har
et lavt selvværd, så kan man jo blive

udsat for en masse og blive manipuleret.’’

Faderrollen
En far er helt særlig. Men hvordan
forholder man sig egentlig til sin egen
rolle?
Ahmad er ikke i tvivl: ’’I min verden
er der en klar forskel på faderrollen
og moderrollen. Jeg synes at faderrollen er lidt mere utaknemmelig,
for man skal lidt oftere sige de trælse
ting.’’
’’Men det skal kvinden da også,’’
protesterer Niels. ’’Ellers synes jeg, at
det er uretfærdigt. Jeg synes man må
dele sol og vind lige.’’
’’I vores hjem er det mig, der tager
de trælse opgaver. Måske handler det
om at jeg ikke vil have at det er min
kone, der skal gå og have den trælse
rolle,’’ slutter Ahmad.

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

AF LOUISE BUCH VIFTRUP

Tænk hvis..

J

eg er lidt sent på den, træder ind af
døren og mærker med det samme
ånden i Gellerup Kirke. Der pusles på
kontorerne med tanker og opgaver,
smilende medarbejdere kommer forbi
eller vagterne sidder og sludre over
en kop te. Jeg falder til ro. Her er
godt og trygt at være. Sådan tror jeg
mange mennesker har det med Gellerup Kirke. Og det skal vi værne om.
Den kultur, der gør det trygt og godt
at være, gør at kreativiteten og modet
til at prøve nyt blomstre. Den gør, at
mange tror på, at vi i Gellerup Kirke
kan løfte en særlig opgave i lokalsamfundet med at skabe fristed, mødested og samtalested. Den gør, at vi er
en levende og mangfoldig menighed
hvor alle kan være med.
Kulturen har sat et stort og godt
aftryk på arbejdet i menighedsrådet.
Der er også godt og trygt at være i
menighedsrådet, så det er en fryd at
bruge frivillige timer på det! Vi arbej-

der ihærdigt og har mange drømme.
En af de store drømme er, at kirken
skal række endnu mere ud til dem,
der gerne vil samarbejde og samtale
med os udenfor kirken – men gøre
dette med fødderne dybt plantet i menigheden og troen på Jesus Kristus.
Tænk hvis vi kan sprede kulturen i
Gellerup Kirke til andre steder og give
flere et godt og trygt sted at være…

PRÆSTEKLUMME

AF DITTE BRUUN LAURSEN

Far på færde
V

i siger, at de unge skal kunne så
meget i dag og præstere inden
for mange forskellige kategorier og
discipliner. Men gælder det egentlig
ikke også for deres forældre? At fx
faderrollen er blevet til flere faderroller. Sådan at man gerne skal kunne
være både cool, seriøs og vejledende
voksen.
Psykolog Ulla Dyrløv har udtalt, at
hvis dit barn synes, at du er irriterende og træls, så gør du det rigtigt.
Men hvordan kan man så samtidig
være dets ven? Jeg kan godt forstå,
hvis man kan blive rundtosset af at
skulle styrte rundt og samle rollestykkerne sammen, fordi man bare gerne
vil være det hele.
Heroverfor hørte jeg engang én
fortælle, at forældre skal være som
fyrtårne. Forstået sådan at børnene
kan ligge hvilende i havn såvel som

sejle rodende rundt, men altid være
trygge ved at vide, at de har deres forældre. For ud på havet skal de jo. Og
det må vel være en del af opgaven: At
hjælpe dem godt ud og afsted og gøre
dem trygge ved, hvad de har med sig,
og hvor de kommer fra.
Fyrtårnsbilledet handler for mig
bl.a. om at turde at være tydelig.
Fx kan forældres tydelighed i deres
kærlighed, opdragelse og følge med
børnene, selv når forældrene ikke
følger dem lige ved hånden.
I Bibelen siger Gud på et tidspunkt
om Jesus: ”Det er min elskede søn”
– og han siger det højt og tydeligt, så
alle kan høre det. Og den kærlighed
får Jesus så med på sin vej, og den
gør, at han tør at gå den. Den samme
kærlighed får vi, og vi kan hjælpe
dens tydelighed på vej, så vi kan
turde at sætte sejl i det fælles liv.

Kalenderomtal

Fejring af Grundlovsdag
Tirsdag d. 4. juni og onsdag d. 5. juni på Fredspladsen
I år fejrer vi grundlovsdag den 5. juni
på Fredspladsen foran kirken med
brunch om formiddagen, musik, sang
og taler. Børnene tyvstarter allerede
dagen før, hvor pædagogstuderende

fra VIA holder børnenes grundlovsdag.
Hold øje med opslag og facebookbegivenheder for tidspunkter og
endeligt program.

Jords og Himmels hjertebånd,
Friluftsgudstjeneste i Botanisk Have.
Mandag d. 10. juni kl. 11.00 ved amfiscenen i Botanisk Have.
Kæmpe friluftgudstjeneste arrangeret
af alle kirker i Aarhus vest. Det er for
hele familien og alle aldre. Der vil
være store ord, skønne sange og himmelske bønner.
Så kom med et tæppe under armen, sæt dig under himlens katedral
og lad dig blæse i gang af pinseånden.
Efterfølgende er der mulighed for
at købe mad eller nyde sin medbragte
madpakke i det grønne. Der vil være

koncert ved lokale kor og aktiviteter
for børn og voksne.

DropinDåb - det er aldrig International
for sent at blive døbt
Sommer Café
Møllevangskirken, Møllevangs Allé
49, den 10. juni kl. 12.30-15.00

Torsdage i juli, samt 1. august
kl. 13 – 16 i Gellerup Kirke

I forlængelse af friluftsgudstjenesten
2. pinsedag kl. 11.00 i Botanisk Have
inviteres til dropinDåb i Møllevangskirken, som ligger tæt ved. Se mere på
kirkens hjemmeside.

I sommerperioden holder vi International Sommer Café på Fredspladsen ved kirkens hovedindgang alle
torsdage fra 4. juli til 1. august. Der
er mulighed for at tænde lys, drikke
en kop kaffe, spille et spil, tale med en
præst, m.m.

Koncert med Alberte Winding Duo
Torsdag d. 20. juni kl. 17.00 på Fredspladsen
Alberte Winding og Andreas Fuglebæk evner at spille sig ind på den del
af livet, der er poetisk, og man går
aldrig fra en koncert med det musikalske makkerpar uden at mærke
hjertet banke på ny.
Med sange om barndom, ungdom
og det voksne hjertets vildveje, er en

koncert med Winding og Fuglebæk
proppet med varme og genkendelig erfaring med livets ned- og især
-opture.
Der er denne dag ingen børnegudstjeneste, men vi håber at mødes på
Fredspladsen til en god sommermusikalsk fælles oplevelse for alle aldre.

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

Andagt

Onsdag kl. 8.45

Morgenbøn
fredag kl. 8.30

Juni
Søn 2. 8.45

Gudstjeneste v/Karen Huus

Tir

4.

Børnenes Grundlovsdag på
Fredspladsen. Se omtale

Ons 5.

Grundlovsdag. Fejring ved
klubberne
13.00 International café

Tor

6. 12.30 Babysalmesang

Søn 9. 9.30

Brunch i anledning af
Gellerup Kirkes fødselsdag
11.00 International
Pinsegudstjeneste

Man 10. 11.00 Friluftsgudstjeneste i
Botanisk Have. Se omtale
Tir

11. 17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 12. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor

13. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 16. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Efter gudstjenesten er der
Salmesangssøndag
Ons 19. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor

20. 12.30 Babysalmesang
17.00 Koncert med Alberte Winding
på Fredspladsen. Se omtale

Der er ikke andagt og morgenbøn i
skolernes sommerferie

Ons 7.
Tor

13.00 International café

8. 17.00 Værestedsaften

Søn 11. 10.00 Gudstjeneste v/Ditte Bruun
Laursen
17.00 Taizé-bøn
Tir

13. 17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 14. 13.00 International café
Søn 18. 10.00 Gudstjeneste v/Ditte Bruun
Laursen
Tir

20. 13.00 Sogneeftermiddag

Ons 21. 13.00 International café
Søn 25. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Ons 28. 13.00 International café
Tor

29. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Lør

31.

Markedsdag på Fredspladsen.
Se bagsiden

September

Søn 23. 10.00 Gudstjeneste v/ Ditte Bruun
Laursen

Søn 1. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 International skabelsesgudstjeneste v/Niels Hviid

Ons 26. 13.00 International café

Tir

Tor

27. 12.30 Babysalmesang

Søn 30. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Juli
Tor

4. 13.00 International sommercafé i
Kirken. Se omtale

Søn 7.
Tor

3.

Menigheds- og netværksmøde

Ons 4. 13.00 International café
Tor

5. 12.30 Babysalmesang

Fre

6. 18.00 International aften

Søn 8. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
11.30 Salmesangssøndag
17.00 Taizé-bøn

10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

11. 13.00 International sommercafé i
Kirken. Se omtale

Søn 14. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tor

18. 13.00 International sommercafé i
Kirken. Se omtale

Søn 21. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tor

25. 13.00 International sommercafé i
Kirken. Se omtale

Søn 28. 10.00 Gudstjeneste v/Ditte Bruun
Laursen

August
Tor

1. 13.00 International sommercafé i
Kirken. Se omtale

Søn 4. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

International Sommer Cafe
i Gellerup Kirke alle torsdage
i juli samt 1. august 13-16.

VOXPOP

Hvad har det betydet
for dig at blive far?
Ali
5 børn på hhv. 5, 7, 14, 11 og 17
Jeg er rigtig glad for at være blevet
far. Det giver mening for mig at være
far, fordi jeg giver nyt liv og en ny
fremtid videre til mine børn.

Hussein
5 børn på hhv. 4, 7, 11, 13 og 16
At være far er det bedste i hele verden. Da jeg blev far, sov jeg nærmest
ikke i 20 dage, men alligevel gav det
mening. For mine børn betyder det
også, at jeg både er deres taxachauffør og deres bankkonto.

Christian
3 børn på hhv. 3, 5 og 9
Det har givet mig mening ikke kun at
skulle være noget for mig selv, men at
have nogen at spille bolden videre til
i fremtiden. Det har fyldt mit liv med
kærlighed, sjov og leg. Det er bare
magisk at skabe et liv, også selvom at
det har krævet en del tålmodighed.
Det bedste jeg ved er en krammer om
morgenen.

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

Man er ikke født far
’’Man bliver inspireret til at være en
god fodboldspiller, en god karrieremand, og en helt masse andre ting
derude, men aldrig til at være en god
far,’’ lyder det fra Abdinasir Jama Mohammad. Han synes ikke, der bliver
gjort nok i samfundet for at styrke
fædrerollerne. ’’Fædre taler ikke om,
hvad de mangler som far, fordi hvis
de gør det, så er det et tegn på, at de
ikke har styr på det. Vi vil gerne virke
som om, at vi har styr på det.’’
Abdinasir har 5 børn i alderen 2 til
19, og har samtidigt været alenefar.
’’Ikke at jeg ikke kunne klare at blive
far, men jeg kunne godt have tænkt
mig at, jeg vidste at man kunne gå
hen til et sted og søge vejledning i
stedet for at læse mig frem til alt.’’
Tabuet omkring det, at have brug
for støtte som nybagt far ønsker han
at være med til at bryde. Netop dette
er motivationen for ’Baba’-forløbet,
som Abdinasir i samarbejde med andre fædre og det boligsociale hus, Yggdrassil, skal i gang med til sommer.
’’I det her samfund lægger man ikke

så meget energi, viden og metode i,
hvordan man skal være far. Far er en
rolle, man bare er født som. Men det
er ikke helt rigtigt – der har været
mange gange, hvor jeg har siddet og
ikke helt vidst, hvad jeg skulle gøre.’’
Det er der heldigvis råd for, og
Abdinasir ser frem til at starte forløbet op med andre frivillige fædre i
området.

HVAD ER BABA?
Med udgangspunkt i individuelle
situationer, kompetencer og ønsker,
rustes fædre til at udvikle sig og
blive aktivt involverede i deres børns
liv.
Baba-frivillige gennemgår et læringsforløb.
Det er opbygget af dialogmøder, hvor man møder og taler med
repræsentanter fra forskellige
faggrupper, der har viden om og
arbejder med børn.
Yggdrassil starter første forløb i
august 2019.
Læringsforløbet er på i alt 9
gange.
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Markedsdag på
Fredspladsen
Lørdag den 31. august er der markedsdag på Fredspladsen.
Det bliver en eftermiddag, der vil
byde på gode aktiviteter for børn og
voksne.
Musik, mad, hygge, leg, optræden,
genbrugsbod og meget andet.

En 5 timers Stafet for livet indgår
også til fordel for kræftens bekæmpelse – du kan tilmelde dig før, men
også på dagen.
Mange gode kræfter i Gellerup står
sammen om en god og glad dag.

Konfirmandundervisning for 7. klasse på Sødalsskolen og
Tovshøjskolen begynder 20. august kl. 14.00 i Gellerup Kirke.
Tilmelding på www.gellerupkirke.dk inden 20. juni 2019.

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

