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VOXPOP

Hvad skal der til for at
have en god dialog?

Tema: Højskole i Gellerup

Vibeke Harsberg, historiker fra
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske
arkiv:
’’En god dialog forudsætter respekt og
interesse for andre mennesker. Men
først og fremmest respekt. Folk er
forskellige, men kan man acceptere
hinanden på kryds og tværs fordi
man arbejder sammen om en fælles
opgave, så ser man ikke på alle forskellighederne, der kan genere.’’

Menighedsmøde og
orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget
A

lle indbydes til menighedsmøde d. 12. maj kl. 19.30, hvor
regnskab og budget samt beretning
fra menighedsrådet vil blive fremlagt. Herefter er der mulighed for at
drøfte kirkens liv, stille spørgsmål og
komme med forslag.

Den 15. september 2020 er der
valg til menighedsrådet. Derfor vil
der på menighedsmødet også blive
orienteret om de kommende opgaver
for menighedsrådet, datoer og regler
for valgforsamlingen, antallet af kandidater samt muligheden for at udløse
et afstemningsvalg.

’’For at man kan have en god dialog
tror jeg begge parter skal være klar på
at blive klogere. Man kan have en god
dialog når man ikke er stædig eller
har en ting, man gerne vil igennem
med. Begge parter skal give plads til
det, man ikke ved, så man kan blive
klogere på hinanden. Ellers bliver det
ikke en dialog, men en diskussion.’’

Ester Engrob Nielsen, pensionist,
tidligere webmaster og tilflytter
til Gellerup:
’’Det er jo egentlig bare at være åben
og nysgerrig og møde folk med venlighed. Det tror jeg er vigtigt. I det
hele taget ikke at være bange for at
snakke med folk.

Tør du tale om tro?
Deltag i et mini-dialogkursus i samarbejde med Fredens Moské og Tro i dialog.
24. marts kl. 19 – 21 i Gellerup Kirke: ”Min trosrejse”
14. april kl. 19 – 21 i Fredens Moske: ”Dialog med respekt for forskellighed”
Tilmelding til kirkekontoret på tk@km.dk
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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

M

ens der arbejdes på højtryk for
at få rammerne på plads for
Gellerups højskole, sørger Mahmoud
Dirawi for, at alt er klar til højskolen
starter op.
Mahmoud er 26 år og bor i Gellerup. Han er uddannet socialrådgiver
og blev i 2019 ansat som daglig leder
i bygningen, der til sin tid skal huse
Gellerup Højskole. Her er hans opgave især at sørge for ro, renlighed og
regelmæssighed samt at koordinere
og planlægge aktiviteter og besøg i
huset. Men dette arbejde har et sigte.
”Alt arbejdet i huset er med henblik, på at vi skal have en højskole.
Det er den plet, vi sigter efter ude i
fremtiden. Vi vil gerne have liv i huset, indtil vi når dertil – forhåbentlig i
2023”, siger Mahmoud.
Man mærker hurtigt, at der er
mere på spil for Mahmoud end blot at
koordinere aktiviteter og sørge for, at
huset er pænt. Her mærker man hans
engagement for Gellerup og dets
beboere. Han fortæller, at det er vig-

tigt, at Gellerup får et samlingssted,
hvor man kan mødes på kryds og
tværs af etnicitet, kultur, religion og
baggrund. Som han siger: ”Gellerup
skal have et sted, hvor man kan være
uden at blive stigmatiseret, og hvor
man i mangfoldighed kan være og
leve frit sammen. For mangfoldighed
og respekt for andres holdninger er
vigtig. Og dette kan være godt at lære
for unge, hvad enten de har en dansk
eller ikke-dansk baggrund. Det er
vigtigt for os alle, og det er afgørende
for at højskolen bliver en succes. Dem
der kommer på højskole skal tænke:
Det her er det fedeste i hele verden”.
”Jeg håber, at de kommende år vil
få mange af de unge i Gellerup til at
se et højskoleophold som en mulighed
for dem. For en højskole er en kæmpe
gave for Gellerup, som jeg vil opfordre til at man benytter sig af. Det vil
være en øjenåbner, hvor man kan se,
hvor stor verden er”, slutter Mahmoud Dirawi.
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Højskolen - det
magtfrie dialogrum
AF BEATRICE WAGNER

Aisha, driver kunst og kulturplatformen Andromeda:

AF TORBEN KIRKEGAARD

En højskole på vej

J

eg har selv boet i Gellerup, da jeg
studerede på universitetet og samtidigt vaskede trapper for at tjene lidt
penge’’, nævner stadsdirektøren for
Aarhus Kommune, Niels Højberg, da
vi taler om Gellerup-området og de
potentialer, det har.
Mange har en tilknytning til området
– både fysisk og interessemæssigt,
og nu er dette udgangspunkt for en
ny vision om en højskole i området.
Stadsdirektøren har en baggrund som
cand.scient.pol samt et bifag i filosofi.
Før sin stilling i kommunen har han
bl.a. arbejdet i Ringkøbing Kommune
samt været universitetsdirektør ved
Aarhus Universitet. ’’Jeg er både filosof og bureakrat’’, siger han med et
smil på læben.
Der har også tidligere været planer
om en højskole i området, men tiden
var nok ikke til det før nu. Fundamentet er et andet og allerede på nuværende tidspunkt er der stor opbakning
fra mange sider. Og om alt går vel
flytter de første elever ind på skolen i
2023.
’’Vi tror på, at der er et marked
for det, som højskolen kommer til at

tilbyde’’, nævner Niels og fortsætter:
’’Højskolen skal have sit fundament
i den grundtvigkoldske tradition.
Vi vil gerne have et samarbejde og
dialogrum, som er magtfrit. Her er
folkekirken bl.a. en god medspiller –
man finder her plads til det religiøse
sprog og at tale om livets mening.’’

Et område med ressourcer
Planerne om en højskole har mange
interessenter, da det kan blive til
fordel for den spirende storby som
helhed. En højskole vil danne de fysiske rammer for et rum, hvor man kan
møde hinanden i mangfoldigheden
og dermed undgå de klassiske konfliktsituationer. Ideen med en højskole håbes at kunne være med til at give
aktivitet og et levende område 24/7.
Dog nævner Niels, at der allerede er
gode ressourcer i området, der arbejder på den måde. ’’Vi som kommune
hjælper alene med at skabe rammerne for opstarten af en højskole, men
det bliver en selvejende institution,
kommer til at stå bag etablering af en
højskole uafhængigt af komLæs videre
munen’, udtaler han.
indeni

Højskolen bygger på det grundtvigske
perspektiv, som handler om at bevare
respekten for det enkelte menneske.
Derfor er den kommende Gellerup
Højskole en unik mulighed for at
skabe en dialog om, hvordan livet le-

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

AF LOUISE BUCH VIFTRUP

Mangfoldighed
giver fællesskab
Kan man have to religioner? ‘Ja’ siger
min datter ‘det er der mange, der har.
Men de ved ikke om man kan have
det’. ‘Måske er det den samme Gud vi
alle tror på’ fortsætter min søn.
Det er et lille udsnit af en aftensmads-samtale, som udsprang af, at
jeg spurgte mine børn, hvad det betyder for dem at vokse op i en kristen
familie. Det kunne de ikke svare på,
men straks fortsatte snakken i det
vi teologer kalder religionsteologi.
Det er spørgsmål som flere af os har
bokset med at finde svar på i mange
år. Det er spørgsmål som fylder meget
for vores børn og er en helt naturlig
del af deres hverdag. Spørgsmål som
handler om, hvordan vi som kristne
forholder os til mennesker med en
anden tro.
Jeg var selv voksen før jeg begyndte at tænke på sådanne spørgsmål
og det siger noget om, at børn i dag
vokser op i en mere mangfoldig sammenhæng. Ikke bare fordi vi bor ved
siden af hinanden på tværs af religiøse forskelle, men også fordi verden

er kommet helt tæt på gennem sociale
medier og globaliseringen.
Jeg har ikke et stålfast svar på, om
vi kan have to religioner og om vi alle
tror på den samme Gud. Jeg ved, jeg
selv kan finde inspiration i andre religioner, og jeg ved, at jeg kan opleve
et stærkt fællesskab med mennesker
der har en anden religiøs tradition.
Og jeg tror, at der er en treenig Gud,
der omfavner hele skaberværket. Det
fortæller jeg mine børn.
I Gellerup Kirke forholder vi os til
mennesker med en anden religiøs og
kulturel baggrund. Det er en gave
- især for børn af vores tid. Det er
vigtigt vi kan guide og sætte rammer. Det er vigtigt vi kan inspirere og
skabe rum for refleksion.
Det er vi godt i gang med i kirkens
daglige virke og de nyere initiativer
omkring Fredspladsen.

Er Gud
Er Gud
demodemokratisk?
kratisk?
PRÆSTEKLUMMEN:

G

ud har vigepligt, når religion
og demokrati støder sammen,’’
sagde Mattias Tesfaye (S) for nylig
ved en værdidebat på Christiansborg,
og statsminister Mette Frederiksen
(S) bakkede ham op.
Men hvorfor tale en modsætning
frem mellem tro og demokrati?
Oplever vi netop ikke – uanset hvad
vi tror på – at den demokratiske
ramme er den eneste ramme, der
kan give os friheden til at formulere
vores tro, som det giver mening for
os? Demokratiet er et frirum til, at
vi hver især kan forme vores livssyn.
Mange samtaler med mennesker,
både kristne, muslimer og andre,
har igen og igen vist mig, at tro er en
vandring, som måske varer hele livet.
En indre dialog, en dialog med mennesker omkring os, en dialog med
vores opvækst og arv og samfundet
omkring os. Jeg tror, at enhver må
gøre det arbejde: At formulere hvad
jeg tror, er meningen med livet. Det
kan vi bedst gøre i det frirum, som
demokratiet skænker os. Derfor lever
vi som troende i og af demokratiet.
Men Gud er vel ikke demokratisk?
Man kan vel ikke stemme om Gud, og
man kan vel ikke stemme om, hvad
Guds vilje er? Gud har jo al magt –
han bestemmer bare! Eller hvad?
Det er rigtigt, at Guds sandhed
ikke er til afstemning. Et flertal kan
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Kalenderomtal

Forebyggelse af ekkorum

ves - og det har vi brug for at tale om,
mener Niels. ’’Hvis ikke vi lærer at
have en dialog i et magtfrit rum, kan
det have flere konsekvenser. Dels kan
der opstå et ’ekkorum’ som på sociale
medier, hvor vi kun hører og taler
med dem, vi er enige med. Dels kan
den hårde tone modarbejde diversiteten og fastholde stigmatisering.’’
Men hvad kræver det så af os? Hvis
du spørger stadsdirektøren, lyder
svaret tid og tillid: ’’Gellerup er et
sted, hvor man er udskældt i dag. Vi
har en mangfoldighed, som vi i stedet
kan bruge som et kulturmøde i mødet
med mange forskellige mennesker.
Hvis vi bryder monokulturen, vil de
’egne verdener’ med deres ekkorum
blive udfordret. Men vi er nødt til at
gøre det sammen – og det kræver tid
og tillid’’, slutter han.

AF SOGNEPRÆST NIELS HVIID

Første gang man talte om
at etablere en højskole i Gellerup var det blandt andet et tilbud
for områdets beboere, men den nye
vision er at skabe en helt traditionel
højskole med elever, der kommer fra
hele Danmark og internationalt, og
som selvfølgeligt spiller godt sammen
med beboerne i lokalområdet - som
man kender det fra andre højskoler.
’Det går godt i tråd med den grundtvigske dialektik, hvor man kan få god
inspiration til hinanden’’, siger Niels.

tage fejl. Hitler kom til magten gennem demokratiet – og flertallet tog
helt fejl! For Gud er der én sandhed:
Gud er kærlighed. Og Gud vil kun ét:
Kærligheden.
Problemet for os mennesker er, at
vi lever i en uigennemsigtig verden,
hvor vi ofte ikke kan gennemskue
hvad det gode og det kærlige er. Hvordan finder vi ud af det? For mig at se
er den eneste måde at være i samtale
om det. Lytte til hinanden. Høre den
andens fortælling og perspektiv.
I Gellerup har vi som kirke blandt
andet en ambition om at være ”samtalested” – et sted, hvor samtalerne
kan trives frit og ærligt, tillidsfuldt og
kærligt i et magtfrit rum. Blandt andet den vigtige samtale om: Hvordan
handler vi kærligt i verden? – Sammen. Og hver for sig.

Kalender:
Marts

Sogneindsamling 2020

Søndag den 8. marts kan du gøre en
forskel for klimaet og verdens fattigste. Denne dag samler Folkekirkens
Nødhjælp nemlig ind til de mennesker verden over, som er hårdest
ramt af klimaforandringerne. Er du

interesseret i at deltage så kontakt
kirkekontoret. Der serveres en let
frokost kl. 11.30 i kirkens underetage,
hvorefter man tildeles sin rute og bruger et par timer på at samle ind.

Folkekirkens
ferielejr 2020

Koncert med
Northern Assembly

Børnefamilier har mulighed for at
søge om deltagelse i Gellerup Kirkes
tur til Vigsø feriecenter i uge 28.
Turen er finansieret af midler fra
Arbejdsmarkedets feriefond.
Adgangskravet er, at man har
en indtægt svarende til kontanthjælpsloftet eller derunder og ikke er
studerende. Ønsker du at melde dig
og din familie til, så kontakt kirkeog kulturmedarbejder Bit Boel Buhl
senest 15. april.

Den 23. april kl. 19.30 får vi besøg
af det anmelderroste, aarhusianske
orkester, Nothern Assembly. Helt
uden mikrofoner og forstærkning
samles de fire musikere om en brændende kærlighed til intens musikalsk
historiefortælling. I kirkens klangfulde rum kommer publikum helt tæt på
de historier, som bandmedlemmerne
med baggrund i Danmark, England,
Færøerne og Norge har delt med
hinanden og nu deler med publikum.
Entré 75,-

Sange om frihed på fredspladsen
4. maj markerer vi 75-årsdagen for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig.
Gellerup Kirke har sammen med vores naboer omkring Fredspladsen samt
Gellerup fællesråd taget initiativ til en samling på Fredspladsen kl. 20-21, hvor
vi dels tænder lys i vinduerne og dels skal synge sammen. Fællessangen ledes
af Gellerup Kirkes organist, Martin L. Hornstrup. Alle er meget velkomne.

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

Søn 1. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/Ingelise Skole
Christensen
Tir 3. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 4. 13.00 International café
18.00 Smag på verden
Tor 5. 12.30 Babysalmesang
Søn 8. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
11.30 Sogneindsamling
17.00 Taizé andagt
Tir 10. 17.30 Menighedsrådsmøde
Ons 11. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 12. 17.00 Værestedsaften
18.30 Forbønsgruppen
Søn 15. 10.00 Gudstjeneste v/Christina
Laursen
Tir 17. 13.00 Sogneeftermiddag
19.30 Caféaften m. Inge Hertz
Aarstrup
Ons 18. 13.00 International café
Tor 19. 12.30 Babysalmesang
Søn 22. 10.00 Gudstjeneste v/Ingelise Skole
Christensen
Tir 24. 19.00 Tør du tale om tro?
Ons 25. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 26. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste
Søn 29. 10.00 Gudstjeneste v/Christina
Laursen
Tir 31. 13.00 Sogneeftermiddag
16.30 Før-påskegudstjeneste
18.00 Konfirmandforældreaften

April
Ons 1. 13.00
18.00
Tor 2. 12.30
17.00
Søn 5. 10.00
11.30
Ons 8. 13.00
16.30
Tor 9. 19.30
Fre

10. 10.00

Lør

11. 22.00

Søn 12. 10.00
17.00
Man 13. 10.00
Tir

14. 19.00

Ons 15. 13.00
16.30
Tor 16. 12.30
18.30
Søn 19. 10.00
Tir 21 13.00
17.30
Ons 22. 13.00
Tor 23. 12.30
19.30

International café
Smag på verden
Babysalmesang
Værestedsaften
International gudstjeneste v/
Ingelise Skole Christensen og
Christina Laursen
SalmesangsSøn
International café
Fyraftenssang
Skærtorsdagsgudstjeneste v/
Christina Laursen
Langfredagsgudstjeneste v/
Ingelise Skole Christensen
Vågenatsgudstjeneste
v/Christina Laursen
Påskegudstjeneste v/Niels
Hviid
Taizé andagt
Gudstjeneste v/ Ingelise
Skole Christensen
Tør du tale om tro? (Fredens
moské)
International café
Fyraftenssang
Babysalmesang
Forbønsgruppen
Gudstjeneste v/Karen Huus
Sogneeftermiddag
Menighedsrådsmøde
International café
Babysalmesang
Koncert m. Northern Assembly

Andagt

Onsdag kl. 8.45

Morgenbøn
fredag kl. 8.30

Fre 24. 18.00 International aften
Søn 26. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Ons 29. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 30. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Maj
Søn 3. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste med konfirmation v/Christina Laursen
Man 4. 20.00 Sange om frihed på Fredspladsen
Tir 5. 13.00 Sogneeftermiddag
Ons 6. 13.00 International café
18.00 Smag på verden
Tor 7. 12.30 Babysalmesang
Fre 8. 10.00 Gudstjeneste med konfirmation v/Niels Hviid
Søn 10. 10.00 Gudstjeneste v/Ingelise Skole
Christensen
17.00 Taizé andagt
Tir 12. 19.30 Menigheds- og orienteringsmøde
Ons 13. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 14. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften
18.30 Forbønsgruppen
Søn 17. 10.00 Gudstjeneste v/Christina
Laursen
Tir 19. 13.00 Sogneeftermiddag -udflugt.
Tilmelding senest 12.5.
17.30 Menighedsrådsmøde
Ons 20. 13.00 International café
Tor 21. 10.00 Kr. Himmelfarts-gudstjeneste
v/Ingelise Skole Christensen
Lør 23. 10.00 International aften – udflugt.
Tilmelding senest 16.5.
Søn 24. 10.00 Gudstjeneste v/Ditte Bruun
Laursen
Ons 27. 13.00 International café
16.30 Fyraftenssang
Tor 28. 17.00 Børnegudstjeneste
Søn 31. 9.30 Fødselsdagsbrunch
10.30 International gudstjeneste v/
Niels Hviid

Juni
Man 1. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Botanisk Have
Ons 3. 13.00 International café
18.00 Smag på verden
Søn 7. 8.45 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Ingelise
Skole Christensen

