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Hvad gør Gellerup grøn?
Tema: Grøn Gellerup

Pernille på 15 år, skal starte på
kokkeuddannelsen
Jeg bor ved siden af City Vest og en
skole, og derfor er der en del støj og
trafiklarm. Det gode ved naturen
i Gellerup for mig er, at man kan
komme lidt væk fra den støj og nyde
stilheden i naturen.

På børnenes præmisser

Dialogkaffe med
Özlem Cekic

Lørdag den 21. september kl. 10.30-12.15 er der foredrag i Gellerup Kirke.

K

om til dialogkaffe med Özlem
Cekic på kirkedagene, hvor du
kan blive både udfordret og inspireret
til at gå i dialog med folk omkring
dig.
Danmark og verden omkring os
oplever en massiv flygtningestrøm,
og antallet af nydanskere i Danmark
stiger. Der er derfor som aldrig før
brug for en fælles referenceramme og
forståelse på tværs af forskelligheder.
Özlems velkendte brobygger-motto
lyder, at der trods forskelligheder er
mere der binder os sammen, end der
skiller os ad. Med dét udgangspunkt
har Özlem Cekic inviteret sig selv
hjem til en lang række forskellige
danskere – både folk hun var enige

med, og folk hun var rygende uenig
med. Hun kalder det ’’dialogkaffe’’,
hvor formålet ikke er at overbevise,
men at lytte, forstå, skabe dialog og
finde frem til fælles løsninger og en
fælles forståelse for hinanden.
Med sin ’’dialogkaffe’’ har Özlem
besøgt forskellige grupper af troende
– kristne, jøder, muslimer, ateister
m.fl. – i håb om, at de i fællesskab kan
bygge broer frem for at grave grøfter.
Med udgangspunkt i sine erfaringer
kommer hun med oplæg til debat. Og
så kommer Özlem også med et bud
på, hvad man selv kan gøre for at
række hånden ud til de mennesker,
man måske tror, man intet har til fælles med.

Muna på 16, går på Århus
Statsgymnasium
Den nye renovering er med til at gøre
Gellerup mere grøn. Vi har fået flere
udendørsfaciliteter, hvor man kan
slappe af og nyde naturen. Før var det
kedeligt og gråt, men nu når de har
gjort det flottere, har man mere lyst
til at nyde det og gøre brug af området.
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en nye bypark i Gellerup er 3 år
gammel, og i år er man begyndt
at kunne se de fine valmueblomster
og forskellige urte- og træsorter.
Ifølge familiemedarbejder fra det
boligsociale hus Yggdrasil, Anett
Christiansen, så gør beboerne i høj
grad brug af den nye park. Dog bør
institutionerne følge det gode eksempel og starte på børnenes præmisser.
’’Det er lige så vigtigt, at vi lærer beboerne som institutionerne at bruge
byparken, fordi de er måske bedre til
at forklare den faglige del. Hvis de
kommer ud at gå i parken en gang
om ugen, så tror jeg, at de her børn
fortæller deres forældre derhjemme,
hvad de har lavet i løbet af dagen og
hvad de har set. Børnenes forældre,
elsker at høre sådan noget, og måske
giver det udslag i familien.’’
Der er meget at gå på opdagelse i,
men udfordringen for pædagogerne
er mangel på tid, og så gør man blot,

som man plejer, mener Anett. Der er
brug for facilitering til institutionerne, og det er der råd for hos det boligsociale, som både har to naturvejledere og ressourcer til at understøtte
naturoplevelser. ’’ Hvis man ønsker at
få børnene ud i naturen, kan man rekruttere en af de her naturvejledere.
Så skal de ikke arrangere det, de skal
bare komme med børnene. Jeg tror,
vi kan præsentere byparken på børnenes præmisser. Vi laver vendespil om
naturen, så de bliver opmærksomme
på dyrene og plantelivet. De kan få et
dyrekort med, hvor de kan se, hvad
der er i parken – når man ser billederne understøtter det også det, de
arbejder med i daginstitutionerne,
der hedder dialogisk læsning.’’
De her rekrutteringer koster ikke
noget for institutionerne – det er en
del af den boligsociale indsats.
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Naturen er vores
makker
AF BEATRICE WAGNER

Jeg synes, at der er flere steder, der er
med til at gøre Gellerup mere grøn og
naturskøn at være i. Byparken er blevet en skøn grøn plet her i Gellerup.
Vi har også den fantastiske mulighed
for at få fingrene i jorden og dyrke
vores egne grønsager i byhaverne.
Det kunne derfor være fedt, hvis vi
alle kunne være med til at rydde op
efter os selv og holde Gellerup ren.
Ikke kun for bybilledet, men også for
naturens skyld - den er jo kun til låns.

AF BEATRICE WAGNER

Nanna på 22, studerer til
socialrådgiver på VIA

F

or biolog og naturvejleder AnneMarie Prahl har naturen altid
været et fri- og oplevelsesrum, og hun
ønsker at give det videre til Gellerups
beboere. Til dagligt har hun hjemme
hos Folkesundhed Aarhus Vest i GLOBUS1. Passionen for naturen og det
boligsociale startede, da hun var lærer på Viby Gymnasium. ’’Jeg kunne
se, at den måde vi tilgår naturen
på, det er en måde, vi har arvet fra
vores forældre, og jeg tænkte, at det
kunne være fedt at gøre naturen lige
tilgængelig for alle i vores samfund,
da naturen har stor betydning for et
menneskes sundhed og trivsel.’’

Naturen præger os
’’Hollandsk forskning viser, at hvis
man går en tur i naturen hver dag, så
minimerer man sin risiko for diabetes
med 50%,’’ understreger Anne-Marie.
Da Anne-Marie startede med at
arbejde i Gellerup, var der ingen helhedsplan, og hun stod med en del af

sine naturprojekter alene. Efterhånden samledes flere af Gellerups ressourcer om fælles projekter, og AnneMarie så det som en oplagt mulighed
for at få mere natur i fokus. ’’De ville
rigtig gerne bruge uderummet, og
jeg fik dem til at se, at naturen var en
vigtig makker i det her,’’ siger hun.
Det har bl.a. resulteret i ’Junior Rangers’ – et hold unge mennesker, som
arbejder med at formidle natur for
yngre børn i området.
Når man lever inde i byen er man
ifølge Anne-Marie nødt til at have en
fokuseret opmærksomhed, men ude i
det fri kan man have en spontan opmærksomhed, som gør os i stand til at
sætte hovedet lidt på pause. ’’Specielt
hvis man lever et liv, hvor man måske
er lidt stresset med alt det politiske,
der sker: Nedrivninger, udfordringer
med skolen, osv. Det kan være, at
man føler, man lever i et samfund
her, som ikke er en del af det
Læs videre
store samfund. Der kan være
indeni

Naturen inde i Gellerup
’’Vi vil rigtig gerne vise den vilde natur frem. Jo vildere en natur, jo mere
ro får du faktisk af at befinde dig i
den. Så det vil vi rigtig gerne lade folk
prøve,’’ nævner Anne-Marie og fortsætter med grunde til, hvorfor det er
godt for os at være ude i det fri: ’’Når
babyer er helt små, så kan de ikke se
særlig godt, derfor er deres hørelse
og deres lugtesans meget skarpere.
De første tusinde dage i et barns liv er
rigtige vigtige og essentielle i forhold
til, hvad det er for et barn, det bliver,
når det bliver voksen. Bare det at
mærke græsset, få lov til at dufte til
en blomst og bare være – naturen sætter jo ikke nogen krav.’’ ’Stærk mor,

Gellerup Kirkedage

Glad baby’ er et tilbud til barselskvinder, som også er spiret frem.
Også den nye bypark i hjertet af
Gellerup har sine skjulte fordele,
fortæller Anne-Marie.
’’Nogen undrer sig over, hvorfor
der ligger døde træer derinde, men
et dødt træ er ofte mere levende end
et levende træ, og det er fordi, der er
så mange insektarter, der bor i træet.
Har man ikke insekter, så har man
ikke fugle. Så vi gør rigtig meget for
at blive opmærksomme på at beskytte
vores insektliv, fordi det hele hænger
sammen.’’
Selvom natur kan betyde noget
forskelligt for den enkelte, håber
naturvejlederen på, at beboerne vil
benytte sig af de faciliteter, naturen
og naturvejledere kan give. ’’Visionen
er, at man bliver tryg ved at komme
ud i naturen og ikke føler det som
noget fremmedartet, men en gave til
en selv og en ressource.’’

Lørdag d. 21. – søndag d. 22. september i Gellerup Kirke

Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.30 i Gellerup kirke

AF KAREN HUUS.

AF LARS MIKAEL DØRING

Etiketten Grøn Kirke betegner først
og fremmest et netværk af kirker
og kirkelige organisationer, én i
udgangspunktet økumenisk arbejdsgruppe under Danske Kirkers
Råd. Denne gruppe har siden 2009
arbejdet for få kirker og kirkelige
organisationer til prioritere klima- og
miljøhensyn i deres virke.
’Grøn Kirke’, er en kirke, der har
et skabelsesteologisk udgangspunkt,
tager menneskets rolle som forvaltere
af skaberværket alvorligt og har fokus
på klima/miljø.
Helt konkret bliver en kirke grøn
ved at leve op til Grøn Kirkes krav;
kravene er udformet som en tjekliste
inden for 7 hovedområder.
For at komme i betragtning skal en
kirke afkrydse mindst 25 af 48 punk-

De 7 hovedområder:

1. Kirkens liv
2. Kirkens information og forankring
af det grønne arbejde
3. Kirkens indkøb

ter - og mindst to punkter indenfor
hvert hovedområde.
Der er lige nu 211 grønne kirker i
Danmark, hvilket svarer til ca. ni procent af alle kirker i Danmark, og Gellerup Kirke har som én af disse været
med fra begyndelsen. Hos os sikrer
et udvalg, at kirken forbliver grøn,
men udvalgets arbejde er forankret
i Menighedsrådet, hvor alle grønne
beslutninger konfirmeres.
Læs mere på www.gellerupkirke.
dk/om-kirken/groen-kirke

4.
5.
6.
7.

Kirkens energiforbrug
Kirkens transport og udearealer
Kirkens affald
Kirkens egne tiltag

September

Koncert med Mads Granum Kvintet

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

Hvad er en Grøn Kirke?

Kalender:

Weekenden byder på et stærkt program for både børn og voksne.
Bemærk f.eks. foredrag v. Özlem
Cekic, teaterforestillingen ”Pænt
goddag” på Gellerup Scenen med
teatret Kimbri og Knirkerevy. Programmet slutter med festgudstjeneste søndag kl. 10.30
Se meget mere på kirkens hjemmeside.

Tusindben og
klimatosser
D

et sker tit, at hele min verden bliver vældig lille og indskrænket.
Livet handler om at få smurt madpakker og puttet børn, om at handle ind
i Bazaren og Føtex, om tirsdagens
Samvirkemøde og forberedelse af
søndagens gudstjeneste. Indimellem
er det som om min familie og Gellerup er blevet hele verden.
Så kunne man godt bruge at have
små børn igen – De har det nemlig
med at udvide indsnævrede horisonter.
Børn er hele tiden på opdagelse og
kan stille alle de største og mindste
spørgsmål, der minder os om, hvor
stor verden egentlig er –og hvor små
vi i den store sammenhæng er: Hvorfor er jeg lige mig og ikke en anden?
Hvor mange myrer kan der bo i en
myretue, og hvor mange ben har et
tusindben i virkeligheden? Hvad er
der uden for verdensrummet? Hvis
Gud har sat os til at passe på jorden,
hvorfor har han så gjort bøfsandwich
så uhyggelig lækre og flyvemaskiner
så ufattelig smarte? Kunne han ikke
bare have skabt os mennesker, så vi
ikke kunne ødelægge jorden?

Alt sammen gode spørgsmål, der
både holder os nede på jorden og
oppe i de høje klimalag.
For vi mennesker er både utrolig
små og utrolig store. Vi er skabt med
evner både til at ødelægge og til at
skabe med på Guds verden.
Jorden er en gave og vore liv er en
gave og en betroelse –noget vi skal
værne om og få det bedste ud af.
ikke bare for vores egen skyld, men
fordi Gud har givet os det. Ikke for at
vi skulle tilintetgøre jorden, men for
at vi skulle tage vare på det for hele
jordens og alle fremtidige generationers skyld.
Vi skal leve de liv, vi har fået; elske
de mennesker vi forbindes med og
tage os af den verden, vi er en del af
og er blevet betroet. Klimatosse er
man både, hvis man tror, man selv og
alene har ansvaret for hele verdens
velbefindende og hvis man giver op at
gøre en forskel.
Vi har fået det hele for intet, og må
give det videre for intet.

Mads Granum Kvintet er på turne
rundt i landet og giver koncert i Gellerup Kirke.
Jazzmusikeren har med sine
fortolkninger af salmer opnået en
opsigtsvækkende niche-succes og
har de seneste 14 år turneret flittigt.
Evnerne inden for rytmisk musik og
jazz har sammen med hans særegne
salmeforståelse ført ham til en position som en af landets betydeligste
inden for sin genre.
Nyd en aften med jazzsalmer og
tekster af nogle af Danmarks bed-

ste salmedigtere i nyere tid, såsom

Allehelgenskoncert
med Århus Vestre
Provstis Koncertkor

Vivaldi Gloria

Søndag d. 3. november kl.
16.00 i Helligåndskirken,
Torpevænget 1, 8220 Aarhus V

Gellerup Kirke slår dørene op for
årets julekoncert med kirkens eget
kirkekor og børnekor.
Kirkekoret kaster sig i år ud i en
rigtig klassiker, nemlig Vivaldis
Gloria. Værket akkompagneres af
et kammerorkester bestående af 7
musikere fra miljøet omkring Aarhus
Symfoniorkester.

Alle Helgens søndag er en særlig dag,
hvor vi mindes vore døde, og markerer
vi ved hvert år at holde en koncert i et
af provstiets kirker. I år er det Helligåndskirken der får besøg Vestre Provstis Koncertkor, og vi rejser tilbage i
musikhistorien til det første requiem
skrevet på tysk. Heinrich Schütz er
komponist, og musikken bygger på en
række skriftsteder og salmevers. Entre
ved koncerten er 50 kr.
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Kalenderomtal

mange forskellige udfordringer,
og der kan naturen være et rigtig vigtigt pusterum, der kan give én energi
til at komme igennem dagligdagens
udfordringer.’’

Johannes Mølehave, Iben Krogsdal og
Hans Anker Jørgesen. Fri entré.

Søndag d. 8. december kl.
16.00 i Gellerup Kirke

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

Søn 1. 08.45 Fælles morgenmad
10.00 International skabelsesgudstjeneste v/Christina Laursen
Tir 3. 17.00 Netværksaften og menighedsmøde.
Ons 4. 13.00 International Cafe
Kaffesnak ved BLIXENS
Tor 5. 12.30 Babysalmesang
Fre 6. 18.00 International aften
Søn 8. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
17.00 Taizé-andagt
Tir 10. 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde
Ons 11. 13.00 International Cafe
16.30 FyraftensSang
Tor 12. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften
18.30 Forbønsgruppe
Lør 14. 10:00 Rundstykker og rundsnak på
græsset ved Pionérhusene
Søn 15. 10.00 Gudstjeneste
v/Ditte Bruun Laursen
Ons 18. 13.00 International Cafe
Tor 19. 12.30 Babysalmesang
Lør 21. 09.30 Gellerup Kirkedage. Se omtale
Søn 22. 09.30 Brunch
10.30 International gudstjeneste v/
Christina Laursen, Ditte Bruun Laursen og Karen Huus
Ons 25. 13.00 International Cafe
16.30 FyraftensSang
19.00 Meditativ dans
Tour de Gellerup
Tor 26. 18.30 Forbønsgruppe
Søn 29. 10.00 Gudstjeneste
v/Christina Laursen

Oktober
Tir 1. 16.30 Sanse-gudstjeneste
Tor 3. 12.30 Babysalmesang
Søn 6. 08.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tir 8. 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde
19.30 Koncert Mads Granum.
Se omtale
Ons 9. 13.00 International Cafe
16.30 FyraftensSang
Tor 10. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften
18.30 Forbønsgruppe
Søn 13. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/Christina Laursen
17.00 Taizé-andagt
Ons 16. 13.00 International Cafe
Søn 20. 10.00 Gudstjeneste v/NN
Tir 22. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 23. 13.00 International Cafe
16.30 FyraftensSang

Andagt

Onsdag kl. 8.45

Morgenbøn
fredag kl. 8.30

Tor 24. 12.30 Babysalmesang
Fre 25. 18.00 International aften
Søn 27. 10.00 BUSK gudstjeneste
v/Niels Hviid
Ons 30. 13.00 International Cafe
19.00 Meditativ dans
Tor 31. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste
18.30 Forbønsgruppe

November
Søn 3. 08.45 Fælles morgenmad
10.00 Allehelgens-gudstjeneste
v/Niels Hviid
16.00 Allehelgenskoncert i
Helligånds Kirken. Se omtale
Tir 5. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 6. 13.00 International Cafe
Tor 7. 12.30 Babysalmesang
Søn 10. 10.00 Gudstjeneste
v/Christina Laursen
17.00 Taizé-andagt
Tir 12. 17.30 Menighedsrådsmøde
Ons 13. 13.00 International Cafe
16.30 FyraftensSang
Tor 14. 17.00 Værestedsaften
18.30 Forbønsgruppe
Søn 17. 10.00 Gudstjeneste v/NN
Tir 19. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 20. 13.00 International Cafe
16.30 FyraftensSang
Søn 24. 10.00 Gudstjeneste v/Christina
Laursen
Ons 27. 13.00 International Cafe
19.00 Meditativ dans
Tor 28. 17.00 Børnegudstjeneste
18.30 Forbønsgruppe

December
Søn 1. 10.00 International gudstjeneste
v/Niels Hviid
Tir 3. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 4. 10.00 Julegudstjeneste for børn i
førskolealderen
13.00 International Cafe
16.30 FyraftensSang
Fre 6. 18.00 International aften
Søn 8. 10.00 Gudstjeneste v/NN
16.00 Gellerup Kirkes julekoncert.
(Se omtale)

