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Tema: Skæv i en lige verden

Milika har lært mig
om at være til
I en tid, hvor fosterdiagnostik bliver mere og mere udbredt, er der efterhån
den langt imellem børn med Downs Syndrom. Stinne Holten Hansen er mor til
Milika med Downs. Vi mødte hende til en snak om livet med en pige, der ikke
er som alle de andre.

F

AF JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

or 7 år siden blev Stinne Holten
Hansen gravid. Hun var 19 år, og
det meste så normalt ud på skanningerne. Den eneste mistænkelighed
var, at barnet var meget lille. I den
sidste tid op til fødslen blev der derfor
foretaget flere skanninger, og Milika
blev født tre uger for tidligt med en
vægt på 1800 gram. ”Det var først fire
til fem timer efter fødslen, at lægerne
fortalte, at de havde mistanke om,
at hun havde Downs. Det kom som
et kæmpe chok,” fortæller Stine og
fortsætter: ”Jeg tænkte: ”Hvorfor lige
mig?” Under min graviditet havde
jeg gået meget op i ikke at bruge
produkter med parfume i, jeg havde
lagt smøgerne på hylden, og alligevel
havde jeg ikke gjort nok.” Lægerne
var dog gode til at forklare, at hun

ikke havde kunnet gøre hverken fra
eller til. Milika var, som hun var, helt
fra begyndelsen.

Langsomme skridt
”Det hjalp mig rigtig meget for i stedet for at føle, at det var uretfærdigt,
gik det op for mig, at det bare havde
været os, der havde været uvidende.
De spark, jeg havde mærket var jo
hende.” I dag er Milika 6 år og går i
1. klasse på Stensagerskolen. Stinne
Holten Hansen ved godt, at deres
hverdag er anderledes end andre
forældres, men i det daglige skænker
hun det ikke mange tanker: ”Det er
jo kun, når vi er sammen med andre,
der har jævnaldrende børn. Så kan
man sagtens se, at der er
Læs videre
en verden til forskel. Milika
indeni

skal stadig guides og have hjælp til
mange ting. Hendes fysiske formåen
svarer ikke til, hvad hun kognitivt
forstår,” siger Stinne og forklarer:
”Hun ved ikke, at det er farligt at lege
ude på vejen. Så det kræver en masse
opmærksomhed, men for os er det jo
helt naturligt.” Selvom dagligdagen
er omstændelig, er der ifølge Stinne
Holten Hansen også masser af succesoplevelser: ” Hver gang Milika viser
en udvikling, er det fantastisk, og
fordi det er så vanskeligt, er det små
ting, der bliver kæmpestore.”

Det uperfekte
Det har forandret Stinne Holten Hansen at få et barn med Downs: ”Milika
har lært mig meget om at slappe af

og acceptere, at alt ikke skal være
perfekt. For hvad er det perfekte? Jeg
har lært, at ting ikke bliver perfekte
af at se perfekte ud. Hun har lært mig,
at man ikke skal lytte til, hvad andre
siger er muligt eller umuligt. Hun
udfordrer de odds, hun er givet hver
dag, og det er jeg stolt af hende over.
Hun har lært mig om at være til.” Det
er svært at forstå for Stinne, at der er
familier, som skammer sig og hun har
aldrig selv haft følelsen af at skulle
skjule Milika: ”Jeg kan godt se, at folk
kigger på hende, men jeg tænker, at
de gør det, fordi hun ser så sød ud. Og
fordi hendes slags efterhånden er ret
så sjælden. Så jeg er glad for, at jeg er
en af dem, der heldigvis fik et barn
med Downs.”

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

Startskuddet har lydt
En ny menighedsrådsperiode står
for døren, og for mig betyder det
begyndelsen på nogle spændende
år som menighedsrådsmedlem. Jeg
har personligt ingen erfaring med
arbejdet i et menighedsråd - men ser
frem til samarbejdet.
Siden jeg kom i Gellerup Kirke
for første gang, for omkring fem år
siden, er jeg blevet mere og mere
involveret i noget af det frivillige
arbejde, som jo er en stor del af det
daglige arbejde i kirken. For mig har
det virket sådan, at jo mere involAF LINDA ROHR PEDERSEN
veret jeg blev, og jo bedre jeg lærte
proces, jeg ser frem til at skulle være
mennesker i menigheden at kende,
en del af.
des større blev lysten til at engagere
Så jeg tror bestemt, vi får et par
mig endnu mere. Derfor virkede det
spændende år indtil næste valg, og
også som en naturlig fortsættelse for
jeg glæder mig til at blive en større
mig at stille op til valg i år.
del af kirkens arbejde.
Nu er arbejdet med Helhedsplan
Gellerup rigtig gået i gang i
vores nærområde, og netop
Udover Linda Rohr Pedersen består
det arbejde, der bliver i at
det nye menighedsråd af: Helle
identificere kirken i hele
Louise Bæk, Jacob Rosenkrans
den kontekst, synes jeg er
Bøgh, Jesper Engel Hansen, Martin
spændende, og det er en
Bruun Nørgaard, Camilla Peulicke,

Daniel Henoch Rasmussen, Søren
Thyregod Skyum og Johan Weber

Kirken skal sprænge
systemtænkning
S

BYLINE: AF PR ÆST NIELS HVIID

FOTO: LASSE B. MADSEN

elv en moderne kirke har sine
myter og legender, som fortæller,
hvem vi dybest set er.
Her er en Gellerup Kirke-legende,
som jeg har fået den overleveret.
En dag mens Gellerup Kirke var
under opførelse, kom menighedsrådsformanden op på byggepladsen. I et
hjørne lå en stor bunke mislykkede
mursten. De var misfarvede og skæve,
og nogen af dem var klasket sammen
med nabostenene i en ujævn klump.
”Hvad skal de bruges til”, spurgte
menighedsrådsformanden. Murerformanden svarede: ”Ja, der er jo altid
nogle mislykkede sten i en brænding,
og vi har været lidt uheldige med denne leverance. Så vi må jo bare køre en
ekstra gang på fyldpladsen”.
Menighedsrådsmanden tænkte
lidt. Så sagde han: ”Tænk, hvis vi
gjorde sådan med mennesker – at
dem, der ikke lige passer ind i samfundets kasser og systemer, bare
bliver kørt på fyldpladsen! Nej, de
her sten skal have den fineste plads i
kirken – de skal mures ind i altervæggen, hvor de altid skal minde os om,
at i Guds kirke er der plads til enhver
af os. Og der er brug for enhver af
os, uanset hvordan vi er, eller hvilke
uforudsete drejninger vores liv tager.”
I Gellerup Kirke er det en grundlæggende del af vores selvforstå-

AF PR ÆST NIELS HVIID

else, at vi alle er med til at skabe en
rummelig kirke – en kirke med plads
til forskellighed. Også en kirke med
plads til den skrøbelighed og sårbarhed, som nu engang er en del af
livet for enhver af os. Det vil vi – ikke
bare fordi vi vil være flinke og rare
ved hinanden – men fordi det er et
grundlæggende kendemærke ved
Guds kirke, at den rummer forskellighed. Kirken er mangfoldig, for Gud
har brug for enhver af os i hans mission: At række hans kærlighed videre
i verden.
Dette faktum er også et kald til os.
Nemlig et kald til at vi skal være med
til at sprænge de systemer og strukturer, som er skadelige, som nedbryder
mennesker, og som hæmmer livet,
fællesskabet og kærligheden.

Ni læsninger
Søndag d. 21. dec. kl. 10.00 i Gellerup Kirke
I adventstiden venter vi tålmodigt på indfrielsen af Guds løfter. Vi tænder lys i
mørket, og løfterne i Bibelen er som lys, der leder os frem mod krybben i Betlehem. Ved denne søndags gudstjeneste vil vi lytte til Guds løfter i en kollage af
salmer, bibellæsninger og himmelsk musik.

Koncert med Salmai

Tear Down This Wall

Tirsdag d. 27. jan. kl. 19.30
i Gellerup Kirke

Søndag d. 7. dec. kl. 16.00
i Gellerup Kirke

Salmai er et kulturmøde, hvor to musikere med en mellemøstlig musiktradition i samspil med en dansk forankret sangerinde og en guitarist med
baggrund i den amerikanske rootsmusik vil præsentere danske salmer
og sange set igennem nye briller. Der
er en stor gensidig respekt for hinandens musikkultur blandt musikerne
- og en lyst til at lære af hinanden.
Orkestret består tre musikere; percussionisten Yossi Karutchi, baglama/
oud-spilleren Orhan Özgür, guitaristen Søren Bigum og sangerinden
Julie Hjetland.
Entré 50,-

Julekoncert med Gellerup Kirkes kor.
Koncerten tager afsæt i komponisten Arvo Pärts ’Magnificat’, som han
skrev umiddelbart efter Berlinmurens
fald for 25 år siden. Koncertens øvrige
værker er tillige skrevet i nyere tid,
og sammen vil vi spørge os selv, hvad
julens budskab har at betyde i vores
samtid. ”Kristus er vor fred, og han
nedrev den mur af fjendskab, som skilte os” står der i Det Nye Testamente.
En koncert med eftertænksom,
smuk og aktuel musik og Gellerup
Kirkes kor i stærkeste opstilling under
ledelse af organist Martin L. Hornstrup. Fri entré

Julefrokost og julegudstjeneste
for muslimske gæster
Tirsdag den 16. dec. kl. 17.00 i Gellerup Kirke
Vi vil gerne indbyde vore muslimske
venner til at opleve, hvad den kristne
jul er.
Vi begynder kl. 17 med program
for børn og voksne.
Herefter spiser vi en traditionel
dansk julemiddag, som denne aften
er 100% halal, så alle kan være med.
Efter maden er der voksen-snak og
børneleg.
Vi slutter i kirkerummet, hvor vi
gerne vil invitere vores muslimske

venner til at opleve en kristen julegudstjeneste.
Vi håber, at mange muslimer og
kristne vil tage imod invitationen til
at mødes i samvær, samtale, i sjov og
alvor og være med til at skabe gode
rammer for et møde i fred og gensidig
interesse.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.
8625 1810 senest den 9. december

I sidste kirkeblad bragte vi en artikel om Lars Jakobsen. Lars Jakobsen
har meddelt, at han ikke genkender sig selv i artiklen, hvilket redaktionen
beklager. Lars’ historie kan læses her: www.lunge.dk/fra-iltapparat-tilfitnesscenter
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December

Søn 30. 10.00 International gudstjeneste
nov.
v/ Niels Hviid Bazar 1. Søn i
advent til fordel for fordrevne
i Irak

Ons 28. 19.00 Meditativ dans

Tir

Tor

Tor

2. 13.00 Adventsgudstjeneste, med
kaffe på Lokalcenteret
4. 17.00 Kirkens julefrokost

Søn 7.

Fre

19.30 Kristendomskursus i
Åby Sognegård
29. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Februar

16.00 Julekoncert. Se omtale

Søn 1.

12. 18.00 International aften

Søn 14. 10.00 A cappella gudstjeneste
v/Niels Hviid

10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
11.30 SalmesangsSøndag
Tir

3. 13.00 Sogneeftermiddag

19.00 Taizé-bøn
Tir

16. 17.00 Julefest for kristne og
muslimer. Se omtale

Søn 21. 10.00 ”9 læsninger”. Gudstjeneste
v/Karen Huus. Se omtale
Tir

23. 10.30 Julegudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning. Se omtale

Ons 24. 13.00 Familiegudstjeneste
v/Niels Hviid
16.00 Julegudstjeneste
v/Karen Huus

19.30 Rytmisk gudstjeneste
Tor

5. 12.30 Babysalmesang

Søn 8. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
18.30 Taizé-bøn
Søn 15. 10.00 International gudstjeneste
v/Niels Hviid. Efterfølgende
fastelavnsboller og tøndeslagning i kirkens underetage.
Tir 17. 13.00 Sogneeftermiddag
16.30 Menighedsrådsmøde
Tor

19. 12.30 Babysalmesang

Fre

20. 18.00 International aften

17.00 Juleaften i Gellerup Kirke
Tor

25. 10.00 Gudstjeneste 1. juledag
v/Niels Hviid

Fre

26. 10.00 Gudstjeneste 2. juledag
v/Karen Huus

Søn 28. 10.00 Gudstjeneste v. Karen Huus

Januar
Tor

1. 14.00 Nytårsgudstjeneste
v/Niels Hviid

Diakoniens dag

17.00 Værestedsaften

Søn 22. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Ons 25. 19.00 Meditativ dans
Tor

26. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Lør

28. 19.30 Kristendomskursus i
Åby Sognegård

Søn 4. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Marts

Søn 11. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Søn 1. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

18.30 Taizé-bøn
Tor

Tir

3. 19.30 Caféaften med salmedigter
Lars Busk Sørensen

Tor

5. 12.30 Babysalmesang

15. 17.00 Værestedsaften

Søn 18. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tir

20. 13.00 Sogneeftermiddag

Tor

22. 12.30 Babysalmesang

Søn 8.

Søn 25. 10.00 International gudstjeneste
v/Karen Huus
Tir

27. 19.30 Koncert med Salmai.
Se omtale

Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling efter
g udstjenesten
10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
19.00 Taizé-bøn

Tir

10. 13.00 Sogneeftermiddag
16.30 Menighedsrådsmøde

Gellerup Kirkes
GenbrugsBazar
16. november til 17. december
Alle indtægter går til fordrevne i Irak
via Folkekirkens Nødhjælp. Køb årets
gevinster til julepakkeleg her.

Tor

12. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Hvad er godt ved at
gå til konfirmations
forberedelse?
Igen i år går unge fra Stensagerskolen til konfirmationsforberedelse i Gellerup
kirke. Stensagerskolen er beliggende i Viby, og er en specialskole for elever
med udviklingshæmning. I år har vi 14 konfirmander fra Stensagerskolen.
Hver torsdag bringer konfirmanderne et pust af umiddelbarhed og glæde ind i
kirken. De skal konfirmeres Store Bededag den 1. maj 2015.
AF NIELS HVIID

Maria:
Man synger sange. I dag har jeg været
ovenpå [på Balkonen i kirken red.].
Jeg gik op på trappen. Så sad jeg dér.

Matilde:
Man tænder lys. Man spiser.

Frida:
At jeg skal konfirmeres næste år! Så
blir der rigtig fest. Min bedstemor
kommer. Så skal alle se mig i min fine
konfirmationskjole.

Tamara:
Jeg glæder mig også til næste år, fordi
jeg skal konfirmeres. Så skal jeg finde
en fin, hvid kjole.

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
Kirkekoordinator Torben Kirkegaard, 8625 1810, tk@km.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 Johanne Nørtoft Thomsen, jnt@gellerupkirke.dk

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Niels Hviid 8625 0912 / 8625 6516(privat), nh@gellerupkirke.dk

FOTO: © JONATHAN COHEN, FLICKR.COM

Ikke noget at
skamme sig over

Uddrag
artikel paåf
arabisk – s
bagsiden e

Birthe Rusike og Alice Klinge fra den specialpædagogiske afdeling i Pædago
gisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om at have et barn med særlige behov.
AF LAURA BJØRG PETERSEN

Forældre til børn med særlige behov
kan føle både skam og skyld. ”Skamfølelsen kan i forhold til familie og
samfund opleves, fordi man har fået
et barn, der ikke kan leve op til at
kunne det samme som andre børn”
siger Birthe Rusike og Alice Klinge.
Alle børn er forskellige fra fødslen,
og forældres opgave er ”at prøve at
få barnet til at gro som et lille frø. Måske behøver det støtte, måske vokser
det sig med tiden stærkt og kan klare
sig uden støtten.”
Hvis et barn ikke bliver støttet, kan
konsekvensen ses fagligt og socialt i
skolen. Måske reagerer barnet ved at
slås eller isolere sig fra de andre børn.
I Danmark har børn med særlige
behov krav på støtte, så forældre bør

samarbejde med skolen om, at barnet
kan komme i specialskole. Her bliver
barnets særlige faglige og sociale
behov imødekommet.
Jo tidligere barnet får støtte, jo
bedre chancer har det for at klare sig
godt i voksenlivet. Både Birthe Rusike
og Alice Klinge oplever, at børn med
særlige behov er som alle andre børn.
De skal have mulighed for at udvikle
sig og blive ligeværdige borgere i
samfundet: ”Og ind imellem kan det
udvide ens horisont at være forælder
til et handicappet barn”.
På 8940 3739 kan du gratis blive
hjulpet videre, hvis dit barn har
særlige behov. Alle i PPR har tavshedspligt!

Redaktion:

Karen Huus (ansv. red.), Johanne Nørtoft Thomsen (redaktionssekretær)
Layout: Søren Bjørnå, www.bjornaa.dk
Oplag: 5000 stk.
Menighedsrådets målsætning for kirkebladet er, at det skal henvende sig bredt til beboerne i
sognet og på en nutidig måde behandle trosmæssige og eksistentielle emner. Vi ønsker at være
i en respektfuld dialog med mennesker med mange forskellige livsholdninger, samtidig med at
vi som kirke tager tydeligt udgangspunkt i den kristne tro.
De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatternes egne. Offentliggørelse tilladt med
kildeangivelse. Redaktionen kan kontaktes på: gk@gellerupkirke.dk.

Miljø:

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

www.gellerupkirke.dk

Julegudstjeneste
for mennesker med
udviklingshæmning
Ikke noget at skamme sig over
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”Ikke noget at skamme sig

ﻟﻴﺲ ﺍﻣﺮﺍ ﻣﺨﺠﻼ

 ﻫﻦBirthe Rusike og Alice Klinge ﺍﻟﺴﻴﺪﺗﺎﻥ
ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
( ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩPPR) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻁﻔﻞ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ
.ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ،ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
 ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ, ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ.ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
.ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ
 ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﻓﻲ,ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻓﺮﺹ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ،ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ
.ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ
 ﻛﻞ ﻣﻦBirthe Rusike og Alice Klinge ﻭﺟﺪﺗﺎ
 ﻣﺜﻞ ﻛﻞ،ﺃﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ, ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ
ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ
ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮء ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ: "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﻭﺍﻟﺪ ﻟﻄﻔﻞ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
 ﺳﻴﺘﻢ89403739 ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻁﻔﻞ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ
PPRﻭﺍﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ. ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
.ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ

