DECEMBER 2015 - FEBRUAR 2016

Tema: Et lille, nyt liv

Livet fyldes
med mening
Det er noget så utroligt og mirakuløst når et lille barn kommer til verden. Et
helt nyt liv begynder, og med det kommer uendeligt mange muligheder. Om
det nye lille liv har jeg talt med Carina Vesterager Aas Jansen, som er mor til
Aksel på tre år og Edith på fem måneder.
AF: MIRA BANG PEDERSEN

Det er ikke kun et nyt liv for det lille
barn, men også for forældrene. ”Det
er fantastisk at blive en familie på
fire”, siger Carina Jansen. Selvom
deres familiestruktur allerede
ændrede sig, og mange vaner kom på
plads, da de blev en familie på tre, så
er det, ifølge Carina Jansen, altid en
omvæltning at få et lille, nyt barn.

Bekymringen for at miste
Carina Jansen var mere bekymret
under sin anden graviditet end under
sin første. Hun tænkte meget over
om fødslen ville ende godt. ”For
nu vidste jeg jo, hvad det ville sige
at have et barn”, forklarer hun, og

dermed kunne hun også forestille sig,
hvad det ville sige at miste. Første
gang hun skulle være mor var hun
ikke bekymret for fødslen på samme
måde, og om de nu kom hjem med
deres lille barn. Den frygt kunne hun
ikke forholde sig til, første gang hun
var gravid.

Søskendekærlighed
Edith blev født kort før sommerferien
og det har gjort, at familien kunne
få en rolig start sammen. De kunne
slappe mere af og bare tage sig tid til
at lære hinanden at kende og vænne
sig til de nye roller. Det har været en
dejlig måde at starte livet
Læs videre
som en familie på fire på.
indeni

Noget af det sværeste for Carina Jansen har været at skulle acceptere, at
hun ikke helt kan være der på samme
måde for sin søn, nu hvor datteren
også er der. Det er vigtigt for hende,
at Aksel ikke føler sig tilsidesat og at
hun også kan rumme ham imens hun
sidder og ammer Edith i sofaen. Det
er meningsfuldt for Carina Jansen at
have fået børn, og følelsen af at det er
det rette, at hun har fået børn, bobler
især op når hun kan se hvor glad
Aksel er for sin søster og når Edith
storgriner af Aksel, når han laver noget sjovt. ”Det virker bare helt rigtigt,
når man ser hvor meget glæde de får
ud af hinanden.”

Dåben
Det var naturligt for Carina Jansen
og hendes mand, at Edith skulle
døbes. De er begge to selv døbt og det
samme er Aksel. Men da de var til
dåbssamtale inden Ediths dåb, blev
der sat gang i nogle tanker hos Carina
Jansen. Det gik her op for Carina Jansen, hvor meget dåben faktisk betød.

Det var mere end bare et kulturelt
betinget valg, en selvfølge. Det var
også et aktivt tilvalg af de kristne
værdier. Det betød noget for forældrene at Edith blev døbt i den kristne
tro. Dåben var en meget rørende
oplevelse og ”det var meget stort at
sige ja til at Edith skulle være en del
af en stor familie og menighed”, siger
Carina Jansen.

Husk på at nyde det
Det kan nemt blive et
arbejdsfællesskab at have børn,
fremfor et parforhold. ”Det er vigtigt
at huske hinanden i det hele og huske
på, at man også er mand og kone”,
siger Carina Jansen. Det er vigtigt,
at man giver plads til hinanden og
supplerer hinanden, når det er brug
for et pusterum i form af en lur eller
en løbetur. Carina Jansen siger, at
hun har fokus på at de skal huske
at nyde børnene, for det hele går så
stærkt. Lige pludselig er de blevet
store. Hun siger: ”Jeg ville aldrig
have undværet at få børn”.

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

En hjælp til
nye forældre
Den 20. september bar jeg og min
hustru min datter til dåben i Gellerup
Kirke. Det var en dejlig gudstjeneste
og en stor dag for vores lille familie.
Jeg gjorde mig mange tanker i den
forbindelse: Hvordan bliver vi som
forældre? Hvordan vil vores land
og verden udvikle sig i min datters
levetid? Hvilke værdier vil vi gerne
give hende med? Jeg tænkte, i forbindelse med dåben, især på de kristne
værdier og troen. Hvordan får jeg
min datter lært om troen, håbet og
kærligheden, så det bliver et tilbud og
ikke tvang?
Som far og som medlem af menighedsrådet i Gellerup Kirke er jeg
rigtig glad for, at vi har forskellige
tilbud til børnefamilier. Vi har Baby-

SalmeSang,
som på en god
måde formidler den kristne AF DANIEL HENOCH
RASMUSSEN
sang- og salmeskat og en oplevelse af kirkerummet
til babyer og deres forældre. Vi har
børnepasning under prædikenen ved
gudstjenester, hvor børnene får lov
at lege og tale med en voksen. Vi har
”spaghetti-gudstjenester”, som er
gudstjenester på børnenes præmisser. Og så har vi netop fået et tilbud
om ”mini-konfirmand”-undervisning,
som giver en grundlæggende kendskab til kirke og kristendom for børn
omkring 2.-3. klasse. På den måde
er vi ikke helt overladt til os selv som
forældre.

Du er
elsket og villet
Når vi står med et nyfødt barn i
vores hænder, er vi ikke i tvivl; Vi
står med et mirakel! Vi står med en
gave, som livets giver, Gud, må stå
bag. Det er kristendommens syn på
barnet: Gud har kendt det lille barn
og elsket det fra første begyndelse:
”Du flettede mig sammen i min mors
liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine
gerninger.”(Salmernes Bog 139)
Ud fra den erkendelse går det
kristne menneskesyn. Et menneskeliv har uendelig værdi for Gud, og
må derfor også have det for os. I det
menneskesyn, er der en kritisk replik
til det menneskesyn, vi ellers møder:
Du er, hvad du gør. Du er, hvad du
opnår i livet. Eller det menneskesyn,
politikerne møder os med: De, som
har virkelig værdi, er de, som betaler
deres skat!
Nej! Et lille barn har præcis den
samme værdi som den højt betalte
direktør. For det lille liv har uendelig
værdi for Gud og dermed for os. Ethvert liv er unikt og uerstatteligt.
Jesus sagde: ”Lad de små børn
komme til mig, det må I ikke
hindre dem i, for Guds rige er
deres.”(Markus-evangeliet 10,14). Det
var ikke sød musik i ørerne på den religiøse elite. Guds rige, kærlighedens
rige, tilhører børnene. For hvad kan

AF SOGNEPR ÆST NIELS HVIID

et barn? Med sine små, hjælpeløse
hænder kan det ikke noget som helst,
tænker vi. Barnet kan bare tage imod.
Alligevel kan det noget: Med sin
skrøbelighed kalder det kærligheden
og omsorgen frem i os.
Kan vi lære af barnet? Tør vi vise
os skrøbelige overfor hinanden, så
vi kalder kærligheden og omsorgen
frem? Kan vi møde hinanden uanset,
hvem vi er, som et Guds barn af uendelig værdi? Så er Guds rige tættere
på os.

9 læsninger
Gellerup kirke søndag den
13. december kl. 10.00.
Gud er på vandring med sit
folk. Vi ser hans fodspor, når
vi igennem adventstidens
læsninger, salmer, korsang og
smuk musik hører hans løfter
og ser tegnene på hans medvandring. Sporene standser
ved krybben i Betlehem, og
de fører videre ud i fremtid og
evighed.

Gellerup Kirkes
julefrokost

Jul
i al sin enkelhed

Torsdag den 10. december kl. 17.00

Gellerup Kirke
den 23. december kl. 10.30.

Her åbner vi dørene ind til den årlige
julefrokost. Det vil foregå i kirkens
underetage og udover den skønne julemad, vil vi nyde hinandens selskab
og forskellige underholdende indslag.
Vi skal også synge sammen og hele
aftenen afsluttes med en andagt i
kirkerummet. Prisen for julefrokosten
er 50 kr. – husk at tilmelde dig ved
kirkekontoret. Om du har deltaget før
eller ej, skal du være meget velkommen til at julehygge med os!

Julegudstjeneste for mennesker
med udviklingshæmning.
Rummelighed, nærvær, det
sanselige, det enkle og det kendte er
kodeord for denne julegudstjeneste.
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med Birkebakken.

Julekoncert med Gellerup Kirkes kor
Søndag den 6. december kl. 16:00.
Ved årets julekoncert har Gellerup
Kirkes kor under ledelse af organist
Martin L. Hornstrup kastet sig over
et nyskrevet værk: ‘Magnificat’ af den
fremadstormende, norske komponist
Kim André Arnesen. Marias 2000 år

gamle lovsang (på latin: Magnificat)
iklædes enkle og forførende melodier, som lægger sig i forlængelse
af en lang klassisk christmas caroltradition og samtidig lyder nutidigt
og nærværende. Fri Entré.
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Andagt

Tirsdage kl. 8.45

Kalender:
December

Februar

Tir

1. 13.00 Adventsgudstjeneste i samarbejde med lokalcenteret

Tor

4. 12.30 Babysalmesang

Fre

5. 18.00 International aften

Fre

4. 18.00 International aften

Søn 7.

Søn 6. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
16.00 Julekoncert. Se omtale

10.00 Fastelavn
International gudstjeneste
v/Karen Huus

Tir

8. 18.30 Menighedsrådsmøde

Tir

Tor

10. 17.00 Kirkens julefrokost.
Se omtale

9. 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

11. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 13. 10.00 ”9 læsninger”. Gudstjeneste
v/Niels Hviid. Se omtale
18.30 Taizé-andagt
Søn 20. 10.00 A capella-gudstjeneste
v/Karen Huus
Ons 23. 10.30 Julegudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning. Se omtale

Søn 14. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Diakoniens Dag - program
følger
18.30 Taizé-andagt
Søn 21. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tir

23. 13.00 Sogneeftermiddag
24. 19.00 Meditativ dans

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

Tor

25. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Fre

25. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Lør

26. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Marts

Tor

Søn 27. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Januar
Fre

1. 14.00 Nytårsgudstjeneste
v/ Karen Huus

Søn 3. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Søn 10. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
18.30 Taizé-andagt
Tir

12. 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

14. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 17. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tor

21. 12.30 Babysalmesang

Søn 24. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tir

26. 13.00 Sogneeftermiddag

Ons 27. 19.00 Meditativ dans
Tor

28. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Søn 31. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Søn 28. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tor

3. 12.30 Babysalmesang

Søn 6. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tir

8. 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

10. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Hvordan tager vi
et lille, nyt liv?
I Kristendommen og Islam er der ritualer forbundet med at
få et barn. Her kan du læse præst Niels Hviids og imam ved
Fredens Moské, Khaled Edwans forklaringer på ritualerne.
AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

I kirken begynder et lille liv med barnedåben, fortæller Niels Hviid:
”Forældrene har en vigtig rolle, da de tager beslutningen om, at
barnet skal døbes. Ved dåben tegner præsten et usynligt kors på barnets pande og bryst som tegn på, at det tilhører Kristus. Forældrene
siger barnets navn, og de siger ja til trosbekendelsen for barnet. Så
får det vand på hovedet tre gange i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.”
Hvis barnet er kommet til verden ind i en muslimsk familie,
udføres der Adan i barnets højre øre og Iqamah i det venstre: ”Adan
er kaldet til bønnen, som man hører fra moskeerne og Iqamah er
opfølgningen. Vi gør det for at jage Satan væk fra barnet, efter profetens ord,” fortæller Khaled Edwan.

Forældrenes ansvar

Efter den kristne dåb er det forældrenes opgave, at lære barnet
om den kristne tro, forklarer Niels Hviid: ”De skal fortælle deres
barn, at det er døbt; de kan fortælle bibelhistorier for det; de kan
lære det at bede og tage det med i kirke.” Indenfor Islam er det forældrenes opgave, at opdrage barnet; ”Profeten siger, at alle børn
fødes som muslimer og påvirkes derfra af deres forældre. Forældrene skal være forbilleder for deres barn. Islam anser et barn som
rent og forældrene former om det bliver beundringsværdigt.”

Gellerup Kirke
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Kontakt Gellerup Kirkes personale:

Præst Niels Hviid 8625 0912, 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 Linda Rohr Pedersen 2074 6151, rohrpedersen@gmail.com

imod

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

VOXPOP

At blive forældre vækker mange følelser;
lykke, frygt eller spænding. Vi har her talt
med fire forældre, som forklarer hvordan
det føles at blive forælder.
Cathrine, mor til to
Beskriv følelsen af at blive mor: ”Overvældende og
fyldt af kærlighed.”
Har det ændret dit syn på dig selv at blive mor?
”Ja. Man er anderledes, når man har børn. Man ændrer sig med sine børn og tilpasser sit liv efter dem.”

Aziza, mor til fire
Beskriv følelsen af at blive mor: ”Det er dejligt. Det er svært at beskrive,
for man kan ikke sammenligne det med noget andet. Det er meget stort.”
Hvilke værdier er vigtige for dig at give videre til dine børn?
”Kærlighed er det vigtigste.”

Jeppe, far til en
Beskriv følelsen af at blive far:
”Det er en følelse af kærlighed, frygt og nærvær.”
Hvilke værdier er vigtige for dig at give videre til
dit barn?
”Det er vigtigt at prøve lære ham at være tolerant,
medfølende, kritisk og i stand til at tænke og løse
problemer selv.”

Yusuf, far til fem
Beskriv følelsen af at blive far:
”Stolthed og glæde over selv at stifte familie.”
Har det ændret dit syn på dig selv at blive far?
”Ja, meget. Før i tiden vidste jeg ikke så meget om
at være far og om at have en familie. Efterhånden
tager man ansvar for det hele og står på egne ben.”

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

