Ane Kirk Uhrenholt
vil sætte fokus på
ensomhed gennem
teater.

Karen Huus fastansat
som sognepræst

Silkeborg Højskole og som underviser
på Teologi for Lægfolk. Desuden sidder hun i Stiftsudvalget vedr. islam og
kristendom.
Menighedsrådet byder Karen og
hendes familie, Maren, Johannes (5)
og Thea (3) hjertelig velkommen i
Gellerup Kirke.

Unge og ensomhed:

”Ensom? - ikke mig!”
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Se kirkens hjemmeside på
din smartphone ved at scanne
denne QR-kode:

Med til julen i Gellerup Kirke hører
kirkekorets julekoncert. Gæstesolist
i år er den libanesiske sangerinde
Juliette Chaer, der er bosiddende i
Gellerup. Det bliver til et spændende
møde mellem arabiske julesalmer og
dansk kortradition. Herudover vil
programmet bestå af en stribe kendte
danske og internationale julesange.
Koncerten krydres med julehilsner
og anekdoter fra lokale gellerup’ere,
der hver især har deres oplevelser af,
hvad der sker, når man holder jul i
Gellerup.
Efter koncerten er der kaffe og
æbleskiver i kirkens underetage.

Nyt menighedsråd
Det nye menighedsråd, som træder til 1. søndag i advent er:
Ole Thvilum, Jacob Rosenkrans Bøgh, Camilla Peuliche, Karen Frendø Ebbesen, Johanne Andersen, Daniel Henoch, Freya Naja Lykke Wildt Nørrevig.
Suppleanter: Søren T. Skyum og Carl Marcussen.

Gellerup Kirke

Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand · Tlf.: 86 25 18 10 · e-post: gk@gellerupkirke.dk
www.gellerupkirke.dk

Kontakt Gellerup Kirkes personale:

Præst Niels Hviid 8625 0912 / 8625 6516(privat), nh@gellerupkirke.dk
Præst Karen Elisabeth Huus 2022 8328, keh@gellerupkirke.dk
Sognemedhjælper Bit Boel Buhl 8625 0800, bbb@gellerupkirke.dk
Organist Martin Lysholm Hornstrup 8625 8489, organist@gellerupkirke.dk
Kirketjener Jürgen Schulze 8625 5088 / 5154 2988 (mobil), js@gellerupkirke.dk
PR-medarbejder Christina Jensen 8625 4717, cj@gellerupkirke.dk

gellerup

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Ole Thvilum 86 15 00 24 / 6178 0024, ole@thvilum.dk
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Søndag d. 9. dec. kl. 16:00 Gellerup Kirke

Af Torben Kirkegaard

rsagerne til følelsen af at være
alene kan være alt lige fra det
at være arbejdsløs, at blive mobbet til
det at gennemgå en svær tid i sit liv,
forklarer Ane Kirk Uhrenholt, som
er uddannet dramaleder fra Herning
Højskole og skuespilleruddannet i
Paris. Ane ser ensomhed som et stort
problem i Danmark:
- Ifølge en undersøgelse er der 14%
af alle unge mellem 15 og 20 år, der
siger, at de er meget ensomme eller
ensomme det meste af tiden. Der er
derfor et stort behov for opmærksomhed om emnet, siger Ane.

Det kan føles pinligt at snakke om
ensomhed, men Ane håber, at forestillingen kan være med at til at bryde
tabuet.
- Man får vist, at det er en oplevelse
som mange andre kan have – og ikke
mindst har vi mulighed for at komme
med et forslag til, hvordan man finder
vej ud af ensomheden, siger Ane.

Fakta

• Forestillingen ”Ensom? – ikke mig!”
opføres sidst i januar 2013.
• Præcis tid og sted samt pris annonceres på www.gellerupscenen.dk.
• Instruktør: Ane Kirk Uhrenholt.
• Målgruppe: fra ca. 16 til 25 år.
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Ensomhed
i kulturen?
Jeg har mødt Theresa Oddey Darko til en snak om forskelle mellem den
sociale kultur i Danmark og Ghana. Theresa trives i såvel Danmark som
Ghana, men spørgsmålet er, om vores forskellige kulturer i lokalsamfundet og kirken har betydning for, om specielt ældre i Danmark bliver
isolerede og ensomme.
Af Karen Sandfær Lysholm

Dans og glæde
Et stort smil møder mig, og der er te
på kanden, da Theresa Oddey Darko
byder mig velkommen i hendes lille
lejlighed i Gellerup. Så snart jeg er
bænket i en lænestol, begynder
Theresa at fortælle og viser mig ivrigt
billeder af sin kirke i Ghana.
- I kirken kan der komme op til 500
mennesker til en gudstjeneste! Der er
dans og snak og masser af glæde og
vi kommer en times tid før gudstjenesten for at snakke og danse, fortæller
Theresa.

Stoppe for hver meter

Miljø:

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

www.gellerupkirke.dk

Theresa fortæller, at i Ghana driller
hendes familie hende med, at de ikke

vil følges med hende på gaden. Det
tager for lang tid, fordi Theresa må
stoppe op for hver meter for at snakke
med venner og bekendte.
Theresa kom til Danmark i 1975 og
er nu 72 år. 4-6 måneder om året er
hun i Ghana, og resten af året bor hun
i Danmark, hvor også tre af hendes
børn bor.
- I Ghana hjælper jeg min mor,
fortæller Theresa.
- Vi hygger og snakker og går i
kirke. Jeg er meget glad for at kunne
hjælpe hende. Jeg bor sammen med
min mor, min søster og hendes børn,
når jeg er i Ghana. Det er dejligt, siger
Theresa.
- Der kommer hele tiden
nogen forbi og så snakker
Læs videre
indeni
vi, smiler og hygger os. Det
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Ensomhed kan være svært at tale om. Men nu vil skuespil-instruktør
Ane Kirk Uhrenholt fra Gellerupscenen være med til at sætte ord på
ensomheden med ungdomsforestillingen ”Ensom? – ikke mig!”. Jeg har
besøgt hende for at høre om tankerne bag forestillingen.

Min Gellerup-jul Fri e
Koncert med Gellerup Kirkekor
og Juliette Chaer

December 2012 - februar 2013
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Gellerup Kirkes menighedsråd
kan med glæde meddele, at Karen
Elisabeth Huus er tiltrådt som fast
sognepræst ved Gellerup Kirke d.
1. november 2012. Vi kender Karen
rigtig godt fra et års vikariat siden november 2011, og efter stillingsopslag
og ansættelsesprocedure er Karen nu
fastansat som præst ved kirken.
Karen Huus er 43 år og cand.
theol. fra Århus Universitet. Karen er
desuden i gang med at tage en master
i medborgerskab.
Karen har bl.a. været ansat i Kirkernes U-landsoplysning, DKG,
KFUM og KFUK, FDF, på Bakkelandets Friskole, som rejselærer på
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Alle er velkomne i lejligheden

”I Ghana ville der være besøg”
Theresa har lige fået en ny hofte. Det
betyder, at hun ikke kan komme ud af
sin lejlighed på 3. sal.

Et fantastisk menneske
Inden jeg går, inviterer Theresa mig
til at komme forbi igen og få afrikansk mad, hvilket vidner om hendes
store gæstfrihed.
Jeg går fra Theresa med glæde og
en fornemmelse af at have mødt et
fantastisk positivt menneske, som
besidder en utrolig varme og glæde.
Vi kunne lære meget af Theresa og af
Ghana, tænker jeg.

Fakta om Gellerup Sogn

• Beboere i alt: 11.298 personer
• Indvandrere og efterkommere af
indvandrere: 69,7 %
• Enlige under 49 år: 21 % af det samlede
antal husstande
• Enlige over 50 år: 17 % af det samlede
antal husstande

Foto: Søren Kjeldgaard

Kom og vær med!
Af menighedsrådsformand Ole Thvilum

Af sognepr æst Karen Elisabeth Huus

ulen er hjerternes fest, hedder det.
Og der er da heller ikke noget,
der er bedre, end når duften af gran,
appelsin og kanel kombineres med
levende lys, latter og varme hyggelige
stunder med familie og venner. Når
julen er bedst, sidder vi midt mellem
de mennesker, der betyder mest for
os, og alle er glade, viser omsorg og
ønsker at glæde hinanden med hygge,
gaver og tid sammen.
Men for mange af os bliver julens
glæde overskygget af tab, savn og
længsel. At skulle fejre jul alene eller
at skulle fejre jul uden den, man har
mistet; uden den, der ikke længere er
ens nærmeste; uden den, der er savnet, kan få al den snak om glæde og
hjerternes fest til at føles hul og tom.
Hvis julen virkelig skal være hjerternes fest, må vi bruge den og det
nye år som anledning til at huske på
det menneske, vi ikke har set længe;
til at besøge den nabo, der sidder
alene; eller til at invitere et nyt menneske ind i vores fællesskaber.

Gellerup Kirkes
julefrokost
Torsdag d. 6. december kl. 17.00
i Gellerup Kirkes underetage
Gellerup Kirke indbyder alle til julefrokost. Vi begynder med det store
julebord. Der vil være hyggeligt samvær, leg og underholdende indslag,
og vi slutter aftenen med andagt i
kirkerummet.
Pris: Julefrokosten koster i år 50
kroner.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.
8625 1810 senest en uge før.

En juleaftensbøn
Gud!
I dag er ikke en god dag at være alene.
I dag er det tungt at skulle se TV fyldt
med glade juleprogrammer og at høre
nabofamiliens glade stemmer, sang og
latter.
En gang var det mig, der var barnet,
der glædede sig, så jeg kastede op af
spænding før juleaften.
En gang var det mig, der fejrede jul med familien.
I dag er jeg alene, og i dag
gør det ondt.
I dag savner jeg de mennesker, der en gang stod mig så
nær.
Gud. Jeg tror, du er her.
Hør mig, når ingen andre hører
mig.
Se min længsel.
Vær hos mig i min ensomhed.
Amen.
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I visionen for Gellerup Kirke står der
om fællesskaber:
”Gellerup
Kirke er båret af
fællesskab, vi skal give den enkeltes og
menighedens liv og tro plads og udtryk
i gudstjenesten og i åbne fællesskaber”
Fællesskaber er en del af det at
være Gellerup Kirke. Vi ser fællesskaber som modsætningen til ensomhed,
fællesskaber er meningsfyldte og
giver liv. Fællesskaber kan desværre
sommetider have en tendens til at
lukke sig om sig selv. Det forsøger vi
at undgå ved at arbejde for at gøre
dem åbne og at invitere alle ind i et
eller flere af dem.

Gellerup Kirke er ikke blot båret af
fællesskaber men tillige af rummelighed. Vi forsøger at gøre døren høj
og porten vid, så alle uanset højde,
bredde, etnicitet, alder, social status
eller køn kan komme ind og føle sig
velkommen.
For mange er det første møde med
vores kirke søndagsgudstjenesten,
som her i meget stor udstrækning er
båret af fællesskabet. Vi har placeret
stolene i kirkerummet, så man kan
se og blive set, møde og blive mødt
som den, man er. Meget hurtigt vil
man opleve, at der i kirken er en lang
række øvrige fællesskaber, som er
åbne og involverende og kun venter
på, at du kommer med. Uanset hvem
du er, er du altid velkommen i fællesskabet!

De ensomme
hjerters fest
J
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Theresa synes, at det er meget anderledes, når hun sidder i sin lejlighed i
Toveshøj.
- Men her er mennesker altid
velkomne, siger hun. Af og til spiser
hun med naboerne og opfordrer dem
jævnligt til bare at gå ind og besøge
hende.
I Danmark bor familien ikke sammen på tværs af generationer. Der
er ikke den samme nærhed. Det kan
Theresa godt savne ind imellem,
men ellers synes hun, at hun har et
godt netværk i Danmark og er glad
for at bo her. Dog antyder hun, at
hun er mere isoleret, end hun ville
være i Ghana, og det giver rigtig god
mening, når man hører om hendes liv
i Ghana.

- I Ghana ville der komme nogen
fra kirken og mange andre og besøge
mig, siger hun.
- Men der kommer en bil fra Gellerup Kirke og henter mig, så jeg kan
deltage i International Aften og gudstjenester, fortæller Theresa.
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giver mig happiness (glæde),
fortæller hun videre med et stort smil.

Gudstjenesten den
24. februar AFLYST
I de fleste kirker i Aarhus Vestre
Provsti er gudstjenesten denne
søndag aflyst, da alle provstiets
præster samt de nyvalgte menighedsråd er på fælles kursus– og
debatweekend. Også i Gellerup er
gudstjenesten aflyst. Der holdes
gudstjenester i følgende kirker:
Helligåndskirken kl. 10.30
v/ studenterpræst
Elisa Morberg Wejse
Åbyhøj Kirke kl. 10.30
v/ adjunkt og hjælpepræst René
Ravnborg Falkenberg
Brabrand Kirke kl. 11.00
v/ studenterpræst Jens Munk
Tilst Kirke kl. 10.30
v/ prof., dr.theol. Kirsten Nielsen
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Søn. 2. 10.00 International adventsgudstjeneste v/Karen Huus. Efterfølgende æbleskiver i kirkens
underetage.
Tirs 4. 13.00 Adventsgudstjeneste i samarbejde med Lokalcenteret
Tors 6. 17.00 Kirkens julefrokost
(se omtale)
Søn

9. 10.00 Gudstjeneste, 2. s. i advent
v/NN
16.00 Julekoncert ved kirkens kor
(se omtale)

Søn 16. 10.00 Gudstjeneste, 3. s. i advent
v/NN
Søn

23. 10.00 ”Før-julegudstjeneste”,
4. s. i advent v/ Karen Huus
(se omtale)

Man 24. 13.00 Familiegudstjeneste
v/Karen Huus
16.00 Julegudstjeneste
v/Karen Huus
16.00 Juleaften i Gellerup Kirke

Fre

1. 18.00 International aften fastelavnsfest

Søn 3. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus.
Tirs 5. 8.45 Andagt
13.00 Sogneeftermiddag
Søn 10. 10.00 International fastelavnsgudstjeneste v/Niels Hviid
Tirs 12. 8.45

Andagt

Ons 26. 10.00 2. juledag, gudstjeneste
v/Niels Hviid

Tirs 19. 8.45

Søn

Søn 17. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Januar
Tirs 1. 14.00 Nytårsdag, gudstjeneste
v/Niels Hviid

Andagt

13. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
Andagt

Tors 17. 17.00 Værestedsaften
Søn 20. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tirs 22. 8.45

Andagt

13.00 Sogneeftermiddag

30. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tirs 15. 8.45

En gruppe af frivillige vil fra januar
2013 invitere til aftenbøn den anden
søndag i måneden.
Aftenbønnen er inspireret af
bønnerne i klostret i Taizé i Frankrig. Stedet er særligt kendt for deres
enkle meditative sange. Aftenbønnen
består af sang, tekstlæsning, bønner
og stilhed.
Yderligere information: Tine
Jensen: tinejensen78@gmail.com,
tlf.: 2984 5589.

Februar

Tors 14. 17.00 Værestedsaften

Søn

Søndag d. 13. januar, d. 10.
februar og d. 10. marts kl.
19.00 i Gellerup Kirke
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Tirs 25. 10.00 Juledag, gudstjeneste
v/Karen Huus

Tirs 8. 8.45

Juleaften i
Gellerup Kirke
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December

Søn 6. 10.00 International gudstjeneste
v/Karen Huus

Aftenbøn med
sange fra Taizé

Hver
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ag:
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Søn 24.

Gudstjeneste AFLYST
(se omtale)

Tirs 26. 8.45

Andagt

Tors 28. 17.00 Børnegudstjeneste

Marts
Søn 3. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tirs 5. 8.45 Andagt
13.00 Sogneeftermiddag
Søn 10. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.

Andagt

Tirs 22. 13.00 Sogneeftermiddag

Juleaften d. 24. december
kl. 16.00 i Gellerup Kirke

Søn 27. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus

Alle, der har lyst, er velkomne til
at fejre juleaften i Gellerup Kirkes
underetage. Vi begynder med julegudstjeneste i kirken kl. 16. Herefter
får vi kaffe og konfekt; senere er der
julemiddag med sang og dans om
juletræet.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.
8625 1810 senest en uge før. Yderligere oplysninger: Sognemedhjælper
Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800.
Pris: Voksne 60 kr., børn 35 kr.

Tors 31. 17.00 Børnegudstjeneste

Tirs 29. 8.45

Andagt
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