Juleaften i
GELLERUP KIRKE
er for hele
Danmark

VOXPOP

Er fællespisning
noget for dig?
Caroline Damsbo, KFUM & KFUK I Gellerup
Vi har fællesspisning hver tredje uge i KFUM &
KFUK. Fællesspisning er hyggeligt og skaber en
naturlig ramme for, at man snakker sammen. Det
er som om der er ekstra nærvær, når man spiser.
Her ligger vi dagligdagen og dens bekymringer
væk, og så er det maden og snakken med hinanden, vi er fælles om. Det gør det også nemmere,
at koncentrere sig om det vi egentlig er mødtes
om.
Raduan Mansour, Imam, Gellerup
Vi mødes og spiser, hvis der er en god anledning.
Vores religion anmoder om, at vi gør noget fælles
og her er maden vigtig. Under Ramadenen er
maden særlig vigtig – den hjælper os til at komme
tættere på Allah. Vi har også en hadith, der fortæller, at hvis du byder andre inden for til mad,
så får du din belønning hos Gud.
Charlotte Stampe Sandau,
pædagogisk leder, Spurven
Vi spiser alle sammen, sammen hver dag. Der
opstår nogle gode snakke, og det styrker sprogstimuleringen. Børnene lærer noget andet, når
vi spiser sammen. Og så får de også nogle gode
madvaner med varieret kost. 90 % af maden er
økologisk. Vi går ind i et andet fællesskab, når vi
spiser sammen – det er hyggeligt, afslappet og
der er god stemning.

D. 24 december er der to gudstjenester i Gellerup
kirke. Den ene er en familiegudstjeneste, og den
anden deler vi med dem hjemme i stuerne.
12.30: Familie-julegudstjeneste
Igen i år fejrer vi en tidlig julegudstjeneste i børnehøjde. Fortællingen er i centrum og sanserne er i brug. Børn og barnlige sjæle i alle aldre er velkomne.

15.00: Julegudstjeneste
Danmarks Radio har spurgt, om de må transmittere vores ”traditionelle” julegudstjeneste direkte på DR1. Det er en stor og betydningsfuld opgave at være
med til at fejre jul – ikke bare med os selv – men sammen med alle dem rundt
om i Danmark, som ikke har mulighed for at gå i kirke denne aften. Vi håber,
at rigtig mange vil være med i kirken denne eftermiddag, så vi sammen kan
bidrage til at bringe budskabet om Guds kærlighed og fred - til hinanden her i
Gellerup – og til dem, der ser med på TV.
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Juleaften gør man
sig ekstra umage
Når kalenderlyset er brændt ned til d. 24. og den længe ventede aften
oprinder, er de fleste samlede med familie og venner omkring det store
julebord med and, gås, kalkun eller flæskesteg. Men der er også dem,
der bruger aftenen på nye bekendtskaber.
På Møllevangs allé i Aarhus, er det
ikke kun julemaden og gaverne, der
ventes i spænding. Mange møder
nemlig op til juleaften i Møllevangskirken helt uden at kende nogen.
Sidste år, besluttede Liise Mønsted at
gøre netop dette. Som skilsmisse-mor
var børnene nemlig hos faderen og,
hvorfor så ikke melde sig til en frivillig og meningsfyldt tjans juleaften.
”Jeg synes ligeså godt, jeg kunne
bruge den her aften på noget rigtig
meningsfyldt” fortæller Liise Mønsted. Sammen med andre frivillige,
hjalp hun med at forberede Juleaften
i Studentermenigheden, der er et
tilbud til de studerende, der ikke har
muligheden for at være sammen med
familien – heriblandt mange studerende fra udlandet.
For mange er tanken om at spise
julemaden med ukendte ansigter,
måske ikke den første, der melder sig,
når planlægningen af juleaften skal i
gang. For Liise Mønsted, der til daglig
er folkeskolelærer, var der også flere
muligheder i luften, men hun fortrød
ikke udfaldet.
”Jeg synes, det er sjovt at møde
nye mennesker, og der var et særligt
fællesskab den aften. Alle gjorde sig
ekstra umage for at bidrage til en god
aften. ”

Her et lille
år efter, er der
også gode minder at tænke
tilbage på. Og
for Lise bliver
det næppe
Liise Mønsted
ved denne ene
gang.
”Der var mange gode historier –
særligt fra de udvekslingsstuderende.
Jeg vil helt sikker gøre det igen. Der
er ligesom en ekstra forpligtigelse
over for hinanden den aften”, slutter Liise Mølsted. Bag Juleaften for
studerende står Studentermenigheden
i Aarhus (SMAA).

I Gellerup kirke, har du også
muligheden for at fejre jule
aften, og det er for alle og
enhver.
Vi begynder med julegudstjeneste i
kirken kl. 15. 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. For
flere oplysninger kontakt Bit Boel
Buhl, tlf. 8615 0800.
Pris. Voksne: 80 kr. Børn: 35 kr.
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Når Kaffe
bliver til selvværd
I toppen af City Vest gemmer sig et fristed, hvor enhver
kan være som han eller hun er. Et sted, hvor nærværet
og rummeligheden er det, det hele handler om. Det er i
hvert fald nogle af de positive ord Verner Karkov bruger,
når han skal beskrive Livsværkstederne – et sted, hvor
meget starter med en god kop kaffe.
AF HENRIK B. VIDEBÆK

Hen ad den lange gang mod Livsværkstederne, er der ikke meget overladt
til fantasien. Duften af en dampende
sort drik og dagens varme menu
afslører, at der for enden af gangen
befinder sig en livlig café. Tættere på
caféen, er det ivrigt snakkende stemmer, der sætter sig igennem og kigger
man ind, kan man se, at der er gang i
kortspillene.
På et kontor ved siden af cafeens
køkken sidder Livsværkstedernes
leder, Verner Karkov, med udsyn
til City Vests øvre færdselsvej. Her
fortæller han om, hvad der gør stedet
her til et særligt sted.
- Livsværkstederne er et sted, hvor
du ikke bliver stillet til regnskab for,

hvem du er, hvorfor du ikke har et
fritidsjob, eller hvorfor du er på førtidspension. Alt det, du ikke har styr
på, er pakket væk.
Livsværkstederne er, med mere
formelle ord, et værested for socialt
udsatte med udgangspunkt i den
sociale café, Café Vita. Stedet har
sine rødder i KFUM’s Sociale Arbejde,
Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening.

Et kludetæppe
Udover selve cafeen, kører der også
aktiviteter såsom undervisning,
fisketure, julefrokost – aktiviteter, der
er hjulpet på vej af frivillige kræfter.
Men kardinalpunktet for
Læs videre
Livsværkstederne er caféen.
indeni

- Caféen skaber et miljø, der er
rummeligt med respekt, åbenhed
og ikke mindst nærvær. Hvis ikke
gæsterne oplever det, er vi ikke noget
værd. Forklarer Verner Karkov.
Han ynder at beskrive stedet som
et kludetæppe, når han kort skal formulere, hvordan stedet skal forstås.
Kludetæppet og livsværkstederne har
nemlig det til fælles, at det bygger på
en broget forskellighed, der til sammen skaber et trygt og varmt hele.

En værested med
streg under være
Som gæst på stedet, har Verner
Karkov budt på en kop kaffe. Om det
er Merrild, BKI eller Café Noir, der
står foran på bordet er en svær afgørelse for nogle upræcise smagsløg.
Men det er heller ikke det væsentlige.
Det, der betyder noget er, at kaffen
ligesom caféens øvrige tilbud, udgør
et fællesskabsskabende element.

- Det vigtige er, at vi kan være et
værested, hvor man bare kan være –
og hvor man kan være samme med
andre. Vi plejer at sige, at livsværkstederne er for alle, der kan give plads til
andre. At føle sig velkommen og accepteret gør, at jeg måske gør noget,
jeg ikke plejer at gøre. Det bliver et
tillæg til selvværdet. Fortæller Verner
Karkov.
At skabe et sted, hvor man bare
kan være sig selv, lyder måske som en
smal sag. Men det er det, ifølge Verner Karkov ikke, og det er heller ikke
det indtryk man får på stedet. Det er
derimod en daglig udfordring.
- Vi vil gerne bedømmes på det vi
gør, og det er ikke at flytte et menneske fra sted til et andet, men at dele
det at være menneske med andre.
Fastslår Verner Karkov afslutningsvist, da kaffekoppen er tømt for sidste
dråbe.

Opskrift på lækre kanelstænger fra Café Vita
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g. margerine
300 g. mel
50 g. gær
1 dl. Vand/mælk
3 spsk. Sukker
1 æg
Remonce:
80 g. smør

•
•
•
•
•
•

80 g. sukker
Fyld
1-2 spsk. Kanel
Rosiner, sukat - efter smag
Pynt
Æg til pensling, sukker, mandler

[De 10 NYE bud]

Liv og Spiritualitet

Så er det sæson for julemad. I månedsvis har byens kokke reklameret i aviserne med deres bedste og billigste bud på en julefrokost.

’Liv og spiritualitet’ er tre aftener med
rum for samtale om tro og religiøse
erfaringer. Emnerne er længsel,
holisme og kraft. Her får du muligheden for at reflektere over tro og lytte
til andres tanker. Samtidig belyses
emnerne ud fra den kristne tro og
praksis. Hver gang afsluttes med en
guidet meditation.

Helt paradoksalt har der side om side
med julefrokost-annoncerne, været
artikler om de ti bud – Altså ikke dem
fra biblen, men ti nye råd om hvordan
man spiser sundt.
Det er alt sammen sundt og godt,
men det er ikke jule-hyggelig læsning.
Det lyder som alt for velmenende og
formanende råd talt ud af en mors
mund. Det minder mest af alt om en
trist slankekur og mindst af alt om et
livgivende måltid.
Selvfølgelig er det vigtigt at spise
sundt, men denne fokusering får
os måske til at reducere måltidet til
at være et spørgsmål om den rette
mængde af kalorier og vitaminer. At
spise er meget mere end et middel til
at overleve. For mange er måltiderne
højdepunkter på dagen, og når man
spiser sammen med andre bliver
måltidet ramme om hygge, nærvær
og glæde.
Højtiderne fejres først og fremmeste ved, at vi spiser sammen.
Nogle gange har vi glemt baggrunden
for højtiden, men at spise sammen,

KAREN HUUS

holder vi fast ved, for det er vigtigt at
samles med venner og familie.
Så bliver et måltid ikke blot noget,
vi lever af, men også noget vi lever på.
At spise sammen er betydningsfuld i de fleste kulturer. At invitere
mennesker hjem for at spise, er ofte
begyndelsen på at lære hinanden at
kende. Når man spiser sammen kan
bekendtskaber blive til venskaber og
kendskab blive til fortrolighed.
Det er vel egentlig ikke så mærkeligt, at et af kirkens vigtigste tegn på
fællesskabet mellem Gud og mennesker er, at samles omkring et bord
i kirken, og dele et stykke brød, og en
kande druesaft.

Hvorfor egentlig Kirke-kaffe?
AF SØREN TH. SKYUM

I lange tider har det haft en vigtig
funktion, og en kraftig signalværdi,
at samles ved et dækket bord.
I kirken er denne tradition også
stærk. Når vi under gudstjenesten
sammen modtager nadveren, kan vi
med rette også tænke på alle de tilfælde, hvor Jesus ophøjede ”syndere”
ved at dele deres måltid.

Bagefter har vi så mulighed for,
at mødes i det nære fællesskab, i kirkens kælder, over en kop kaffe og en
småkage. Der er ingen krav og ingen
formaliteter. Kom som du er, og sæt
dig hos en du kender, eller mød nye
venner. Hvad der snakkes om er helt
frit, alt fra dagens tekst til: ”skal vi
mødes på tirsdag?”.

Uden fællesskab er kirken tom og betydningsløs
AF Søren Th. Skyum

Herved opstår der noget meget
stort – nemlig, at du kommer til at
være og føle dig som del af et fælles-

skab. Måske ikke første gang, men
så kom igen, den halve time er helt
sikkert en god investeret.
Dette fællesskab er vigtigt, for
uden fællesskab er kirken tom og
betydningsløs, akkurat som en tilværelse uden relationer uundgåeligt vil
føles ensom.
Kom derfor ned og drik en kop
kaffe efter gudstjenesten, og så er det
endda gratis.

Anda
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Tirsd
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Kalender:

Onsdage d. 19. feb., 5. marts og
19. marts i Gellerup Kirke.

kl. 8.
45

December
Søn

Tilmelding til Susanne Ramsdal: subr@km.dk. (Initiativet er et
samarbejde med andre sogne i Vestre
Provsti)

1. 10.00 International gudstjeneste v/
Karen Huus. Efterfølgende
æbleskiver i kirkens underetage og bazar til fordel for
Gellerup Kirkes nødhjælpsprojekt

Ons 22. 19.30 Kristendomskursus
(Se omtale – bemærk sted)
Søn 26. 10.00 International gudstjeneste
v/Karen Huus
Tirs 28. 8.45

Morgenandagt

Man 2. 20.00 Koncert m. Viby-koret

Tirs 28. 13.00 Sogneeftermiddag

Tirs 3. 8.45

Tors 30. 17.00 Børnegudstjeneste

Morgenandagt

Kristendomskursus

Tirs 3. 13.00 Adventsgudstjeneste i kirken.
Derefter kaffe på lokalcenteret. Arr. i samarbejde med
lokalcenteret.

Februar

Onsdag d. 22. jan., 26. feb., 26. marts & 30. april i Åby Sognegård.

Ons 4. 18.00 Meditativ dans

Sammen med andre århusianere, kan du indlede 2014 med fire aftner om kristendommen. Aftnerne er for dig, der er nysgerrig på den skattekiste af tanker
om tro, Gud og livet, vi har arvet gennem Bibelen og kirkens historie. Hvordan
formulerede de gamle sig om de store spørgsmål? Og hvordan kan vi pudse
arvesølvet af og bruge det i 2014?
Tilmelding til Åby kirkekontor: 86 15 78 01/ aaby-sogn@aaby-sogn.dk
inden d. 15. januar.

Fre

6. 18.00 International julefest

Søn 2. 10.00 Gudstjeneste, Diakoniens dag
v/Karen Huus

Søn

8. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Søn

8. 16.00 Julekoncert

Søn

8. 19.00 Taize-bøn

Tirs 10. 8.45

Morgenandagt

Tidebøn i Aarhus

Søndag d. 8. dec. Kl. 16.

Hver fredag kl. 8.30 i Hasle
kirke. Varighed: 20-30 min.

Den nulevende engelske komponist
John Rutter har fortryllet mange med
sine smukke julesange. Ved årets
julekoncert kan man høre hans værk
’Magnificat’ som bygger på Marias
lovsang fra Lukasevangeliet. En
af de absolut ældste kristne hymner – iklædt en moderne, meditativ
korklang, som går lige i ørerne og
julehjerterne.

Begynd fredag morgen med tidebøn
i Hasle kirke. Vi samles om bøn, stilhed, sang og læsninger efter en fast
form og tradition, der rækker tusindvis af år tilbage.
Tidebønner er korte andagter
beregnet til bestemte tider på dagen.
De findes allerede omtalt i biblen og
har været anvendt i kirken lige siden særligt i klostrene.

Morgenandagt

Tirs 4. 13.00 Sogneeftermiddag
Tirs 4. 19.30 Rytmisk kyndelmisse-gudstjeneste
Søn 9. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tirs 11. 8.45

Tors 12. 17.00 Kirkens julefrokost

Tirs 11. 13.00 Sogneeftermiddag

Søn 15. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.

Søn 16. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Tirs 17. 8.45

Tirs 18. 8.45

Morgenandagt

Morgenandagt

Morgenandagt

Tors 19. 17.00 Børnegudstjeneste

Tirs 18. 17.00 Menighedsrådsmøde

Søn 22. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus.

Ons 19. 19.30 Liv og spiritualitet 
(se omtale)
Tors 20. 17.00 Værestedsaften

Tirs 24. 12.30 Familiegudstjeneste v/Karen
Huus

Søn 23. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tirs 24. 15.00 Julegudstjeneste v/Niels
Hviid

Tirs 25. 13.00 Sogneeftermiddag

Tirs 24. 16.30 Juleaften i Gellerup Kirke
Ons 25. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tors 26. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Søn 29. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.

Tirs 25. 8.45

Morgenandagt

Ons 26. 19.30 Kristendomskursus (Se omtale – bemærk sted)
Tors 27. 17.00 Børnegudstjeneste
Fre

28. 18.00 International aften

Marts

Januar
Ons 1. 14.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Søn 2. 10.00 International fastelavnsgudstjeneste v/Niels Hviid

Søn 5. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tirs 4. 8.45

Tirs 7.

Ons 5. 19.30 Liv og spiritualitet (se omtale)

8.45

Morgenandagt

Søn 12. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tirs 14. 8.45

Morgenandagt

Tirs 14. 17.00 Menighedsrådsmøde
Tors 16. 17.00 Værestedsaften

Saml ind til Folkekirkens Nødhjælp

Søn 19. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Sogneindsamling d. 9. marts 2014.

Tirs 21. 13.00 Sogneeftermiddag

Støt kampen mod sult blandt verdens fattigste. Meld dig
som indsamler.

Tirs 4. 8.45

Tirs 10. 17.00 Menighedsrådsmøde

Man 23. 10.30 Julegudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning

Julekoncert i
Gellerup Kirke

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

d
Riv u m
og ge

Tirs 21. 8.45

Morgenandagt

Morgenandagt

Søn 9. 10.00 Gudstjeneste v/Niels HviiEfterfølgende sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp

