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Hvor finder du dit
hjerterum i Gellerup?

Tema: Hjerterum

Tanja Sørensen,
administrationselev i Tilst
Jeg finder hjerterum, når jeg går en
tur igennem Gellerup. Når mennesker i alle aldre og hudfarver hilser
og smiler. Når jeg får følelsen af, at
der er plads til os alle, så finder jeg
hjerterum!

Enok Fredensborg,studerende
på Menighedsfakultetet,
Aarhus

tælling, sang og dans om juletræet.
Der er en julegave til alle. Der bliver
også tid til julehygge med kaffe og
konfekt.
Kl. 21.30 forventer vi at aftenen
afsluttes.
Prisen er 80 kr. for voksne og 35 kr.
for børn som betales ved tilmelding.

Tilmelding til kirkekontoret v. Torben Kirkegaard på 86251810
eller til Bit Boel Buhl på 51382280.
Sidste frist for tilmelding d. 17. december

Jeg finder hjerterum blandt børnene! Når f.eks. Yousef eller Muddi
kommer løbende imod mig, og
råber ’’Renéee’’og krammer mig.
Når jeg ser på børnene i Gellerup, bliver jeg tryg ved Danmarks
fremtid.

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

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

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

D

et er nok de færreste, der ved
det, men Gellerupparken havde,
dengang den blev bygget, nogle af de
bedste lejligheder i Danmark. Man
drømte om at lave en selvstændig
by, og det vrimlede med initiativer,
der skulle skabe fællesskab i den nye
bydel. For eksempel startede nordens
første håndbryggerlaug i Gellerupparken for at binde folk sammen.
Sådan husker Peter Kjellerup Hansen,
dengang han flyttede til Gellerupparken i 1971. I dag er han frivillig på
Gellerup Museum.
Peters hjerterum i Gellerup har
aldrig været knyttet til steder. Det
har været knyttet til det lokale fællesskab; foreninger, spadsereture og
godt naboskab. Alligevel, mener han,

er hans hjerterum blevet indskrænket med årene. Alle holder sig mere
for sig selv i dag. Peter husker at “I
starten af 70’erne, var der virkelig
noget der hed, at man holdt sammen”.
Han fortsætter: “Vi havde ligefrem
det, der hedder blok-arrangementer,
hvor hver blok for sig tog på ture ud
i naturen eller sammenkomster med
morgenmad nede på plænen foran.”
Tanken om “Byen i byen” forsvandt, og Håndbryggerlauget flyttede væk fra Gellerup. 70’ernes charme
forsvandt sammen med de mange
små kollegier i Gellerupparken. Peter
Kjellerup håber nu snart at der vil
ske noget “anderledes” i Gellerup. Og
hvem ved - måske den nye helhedsplan kan blive en ny start?
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Hvor der er hjerterum,
er der husrum
AF BEATRICE WAGNER

I

Gellerup kirke fejrer vi juleaften
den 24. december for alle, der har
lyst at være med.
En dejlig aften, hvor vi begynder
med gudstjeneste i kirken kl. 16.00.
Herefter fortsætter vi med kaffe og
juleknas i kirkens underetage.
Kl.18.00 er der spisning med
klassisk julemad; and, flæskesteg og
risalamande, og senere er der julefor-

René Møller Christensen,
salgsleder i Silvan

På vej frem til fortiden
AF THOMAS BOEL NIELSEN

Juleaften i
Gellerup Kirke

Jeg finder hjerterum i de mange
forskellige muligheder, der er i
Gellerup. Her er indkøbscenter
med alle de butikker, jeg har brug
for, Blixens og biblioteket, og så
skal jeg kun gå 5 minutter, før jeg
er ude i den smukke natur i Hasle
bakker.

GELLERUP:

I

da Folmersen kender til den ambivalente følelse af, at det kan være
svært at komme ’hjem’. I alderen 2-8
boede år hun nemlig i Nkwenda i
Tanzania med alt hvad det rummede
af minoritetsoplevelse og mangel på
dansk legetøj. ’’Da jeg kom til Danmark, fik jeg et kulturchok. Jeg anede
ikke hvad barbiedukker og MGPmusik var’’, fortæller hun. Selvom det
kan være et vilkår som missionærbarn, at man ender med at være et
såkaldt ’third culture kid’, så føler Ida,
at oplevelsen har givet hende værdier
med, hun ikke ville være foruden.

Tid til fællesskabet
’’I Tanzania var jeg ikke i tvivl om,
at jeg var den hvide blandt de sorte,
men på det tidspunkt oplevede jeg
ikke at det betød noget’’, beretter Ida.
Verden set fra børnehøjde var på én

og samme tid snæver og fyldt med
uendelige muligheder: ’’Der var nogle
danske familier dernede, og jeg havde
observeret, at de hvide var gift med
de hvide, og de sorte var gift med
de sorte, så Erik som var den eneste
hvide dreng på min alder, var jo ham
jeg skulle giftes med.’’
For Idas bedsteforældre har det
heller ikke været uvant at rejse og
være nysgerrig på andre verdenshjørner, og Ida har da også fået sin
dosis fortællinger i alle de bøger, hun
modtog og læste ihærdigt i.
’’Jeg kom helt sikkert ’’hjem’’ nu
her i foråret, da jeg besøgte Tanzania
alene. Jeg er dansker, men jeg har
også et hjem i Tanzania. I virkeligheden er hukommelse meget kropsligt.
Man kan mærke og måske også dufte
at, her hører jeg hjemme.’’
Læs videre
indeni

Forskellige frirum
For Ida er fællesskabet rigtig værdifuldt, og en del af den hun er. Hun
har selv fået meget ud af bl.a. foreningsliv og er selv aktiv i Danmissions sommerlejre, KFUM-K, Dialogpiloterne samt menighedsrådet i
Gellerup Kirke. ’’Jeg vil fx gerne give
teenagere på sommerlejr det frirum,
jeg selv har oplevet. Det er et andet
fællesskab end man kan have i skolen.
Vi giver dem noget ansvar, og de skal
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AF ARON RAUFF

Et hjerterum – i og
udenfor kirkens mure
Hjerte rimer på liv, kærlighed, sårbarhed og puls. Rum kan være et sted
afgrænset af vægge, gulv og loft eller
et uendeligt himmelrum. Hvor der
er hjerterum, er der husrum, siger et
ordsprog. I et hjerterum mødes man
med gæstfrihed, imødekommenhed,
venlighed og næstekærlighed. Jeg
oplever Gellerup Kirke som et hjerterum – for her møder jeg helt konkret
disse kvaliteter.
Jeg tror, at vi som Guds skaberværk, har en medfødt evne til at
skabe hjerterum. Men vi må også
værne om det, pleje det og fremelske
det. Udover at møde hjerterum blandt
personalet og blandt frivillige, oplever jeg blandt andet hjerterummet
materialiseret i stoleopsætningen,
hvor vi kommer hinanden ved. Jeg
oplever det også ved inddragelsen

af kirkegængere i gudstjenesten og
rundt om flyglet til børnegudstjenesterne. Vi drømmer om, og arbejder
på, at vi som kirke kan række endnu
mere ud og fremelske fristed, mødested og samtalested i lokalområdet.
At ’rummet’ i vores hjerterum ikke
begrænser sig til kirkerummet, men
flyder ud – både bogstaveligt udenfor
murene og i vores samvær og samtaler.

I

denne tid er det omtrent fire år
siden, at jeg fik mit første embede
og rev alt op med rode for at flytte
min familie, vores kat og rundt regnet
40.000 flyttekasser til Vejle.
Vi flyttede fra en lille lavloftet
betonbolig der lå midt i vores elskede
Aarhus V. Det nye hus var en gigantisk villa hvor det rungede, når man
gik igennem gangene. Jeg ved godt,
at det lyder forkælet, men imens vi
vandrede rundt for at inspicere vores
nye sted, så blev vi bare mere og
mere mutte og modløse. Vi savnede
Aarhus V. og alting var bare for stort
og for meget og forkert. Da vi nåede
ned til stuen, pegede min yngste mod
en plads i midten af det tomme rum
og med en stemme så blid og stålsat,
som kun et barn kan lyde, sagde hun:
”Der! …-Der skal juletræet stå”.
-Giv mig ét fast punkt og jeg skal
bevæge hele verden, er det ikke sådan
man siger?
Midt i alt det mørke og svære, blev
vores hjerter rolige og vi smilede

fortrøstningsfuldt til hinanden. Det
hele blev lidt nemmere at bære, fordi
vi havde fået et fast og fælles holdepunkt; vi havde fået et sted at placere
juletræet. Så har man da noget.
På trods af alt det virvar og rod vi
voksne havde skabt, så formåede et
barn at skabe mening midt i kaos. Et
barn sørgede for, at vi fik hjertet med
og følte at vi hørte til.
Så svært og så simpelt er det vel i
grunden; et barn skal der til! For børn
har en særlig sans for det væsentligste. Et barn kan sætte en kile i
alverdens håbløshed… Sådan er det
med flytninger, klimakriser og, nå ja,
juleevangelier.
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selv forholde sig til nogle etiske og
filosofiske spørgsmål, som der ikke er
et facit på, som der er i skolen.’’
For Ida giver forskellige fællesskaber forskellige frirum. ’’I skolen
kan jeg få lov til at gå op i at være
sygeplejerske, og så kan jeg tage hen
i et andet fællesskab og få det, der
mangler i sygeplejen. Jeg har brug for
det hele.’’
Hun mener på samme tid, at det er
befriende at lære fra forskellige mennesker – og særligt dem, som ikke er
som én selv. ’’Den der forskellighed
føler jeg mig faktisk tryg i. Hvis vi
bliver for ensartede, så kan jeg faktisk
ikke rigtig være i det. Jeg er vokset
op i dialog. Når man først er i én
kultur og skal møde en anden, er det
naturligt at stille spørgsmål og være
nysgerrig. Dialog kan synes ret stort,
men det er meget naturligt, i virkeligheden.’’

Kalenderomtal

Hun husker Nkwenda som
et helt andet slags hjem, hvor tiden
sammen var det vigtigste: ’’ I Tanzania handler det rigtig meget om at
være tilstede. I Danmark er det på
en anden måde, fordi vores tid er så
struktureret. I Tanzania er man bare
til. Der er rigtig mange høflighedsfraser – der sker ikke så meget, så der er
ikke så meget at snakke om, men man
er der bare sammen.’’

Gellerup Kirkes
julefrokost
Torsdag d. 12. december kl. 17 – 21
Kom til en munter aften med et
bredt udsnit af Gellerup Kirkes
menighed.
Der vil være en traditionel julefrokostmenu blandet op med julefortælling, musikalsk julespræl og
anden julesjov. Alle er velkomne.
Pris 50 kr. Tilmelding senest den
6. december.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 23. februar kl. 10.00
Velkommen til en familiegudstjeneste, hvor det rytmiske band medvirker. Nyd
kaffe og fastelavnsboller og glade, udklædte børn.

Askeonsdagsgudstjeneste
Onsdag d. 26. februar kl. 19.30
Askeonsdag er en oldkirkelig tradition, hvor
vi mødes til en stille og stemningsfyldt gudstjeneste og i fælleskab indleder fastetiden
med sang og bøn og mulighed for at få tegnet
et askekors i panden.

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

Kalender:

Andagt

Onsdag kl. 8.45

Morgenbøn
fredag kl. 8.30

December
Søn 1. 10.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid. Efter gudstjenesten er der æbleskiver i kirkens underetage, og vi synger
adventen ind
Tir 3. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 4. 10.00 Gudstjeneste for institutionerne
13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Fre 6. 18.00 International aften
Søn 8. 10.00 Gudstjeneste v/Ingelise Skole
Christensen
16.00 Julekoncert
Tir 10. 17.30 Menighedsrådsmøde
Ons 11. 13.00 International café
Tor 12. 17.00 Kirkens julefrokost
18.30 Forbønsgruppe
Søn 15. 10.00 Gudstjeneste v/Christina
Laursen
17.00 Taizé-andagt
Ons 18. 13.00 International café
Tor 19. 18.30 Forbønsgruppe
Fre 20. 08.30 Gudstjeneste for Stensagerskolen
Lør 21. 10.30 Julegudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning og andre, som holder af
enkelhed
Søn 22. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tir 24. 13.00 Familiegudstjeneste v/ Niels
Hviid
16.00 Julegudstjeneste v/ Ingelise
Skole Christensen
17.00 Juleaften i Gellerup Kirke
Ons 25. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
Tor 26. 10.00 Gudstjeneste v/ Christina
Laursen
Søn 29. 10.00 Gudstjeneste v/ Ingelise
Skole Christensen

Januar
Ons 1. 14.00 Gudstjeneste v/Christina
Laursen
Søn 5. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
Ons 8. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 9. 17.00 Værestedsaften
Søn 12. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
17.00 Taizé-andagt
Tir 14. 17.30 Menighedsrådsmøde
Ons 15. 13.00 International café
Søn 19. 10.00 Gudstjeneste v/ Christina
Laursen
Ons 22. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 23. 17.00 Børnegudstjeneste

Søn 26. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
Ons 29. 13.00 International café
19.00 Meditativ Dans

Februar
Søn 2. 10.00 International gudstjeneste v/
Karen Huus
11.30 Diakoniens dag: Suppe, sang
og foredrag
Tir 4. 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde
Ons 5. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 6. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften
Søn 9. 10.00 Gudstjeneste v/ Christina
Laursen
17.00 Taizé-andagt
Ons 12. 13.00 International café
Søn 16. 10.00 Gudstjeneste v/ Christina
Laursen
Tir 18. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 19. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 20. 12.30 Babysalmesang
Fre 21. 18.00 International aften
Søn 23. 10.00 Fastelavnsgudstjeneste
v/ Niels Hviid
Ons 26. 13.00 International café
19.30 Askeonsdagsgudstjeneste
Tor 27. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Marts
Søn 1. 8.45
10.00
Tir 3. 13.00
Ons 4 13.00
Tor 5. 12.30
Søn 8. 10.00
11.30
17.00

Fælles morgenmad
Gudstjeneste v/ Karen Huus
Sogneeftermiddag
International café
Babysalmesang
Gudstjeneste v/ Niels Hviid
Sogneindsamling
Taizé-andagt

