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Tema: Frygt ikke

”Jeg frygtede, at
jeg aldrig ville lære
at tale dansk”
Da Fariba Arghavan kom til Danmark var hun 24 år. Flygtet fra sit hjemland,
Iran, og på den anden side af en turbulent tur gennem Europa, nåede hun
hertil. Men dermed var lykken ikke gjort.
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AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

dag læser Fariba Arghavan til
socialrådgiver på Metropol i København og lever på mange måder
et ganske almindeligt liv for en ung
kvindelig studerende. Hun har været
i Danmark i 5 år nu. Men vejen hertil
har været lang: ”jeg rejste op igennem
Europa, men blev stoppet af politiet
i Tyskland på grund af visumproblemer og sad i en lukket flygtningelejr i
halvanden måned,” fortæller hun og
forsætter: ”jeg blev hjulpet til Danmark af min søster og boede i asylcenter, det første stykke tid. Det var
et kulturchok at komme til Danmark,

og jeg følte, at det ikke var virkelighed.” Fariba Arghavan fik opholdstilladelse og blev flyttet til Kalundborg:
”jeg kendte ikke nogen dér. Hvordan
skulle jeg komme i kontakt med folk?
Jeg frygtede virkelig, at jeg aldrig
ville få et netværk, venner og at jeg
aldrig ville lære dansk.»

Kunsten at begynde på det hele
Fariba Arghavan var så heldig, at hun
fik hjælp til at begynde på det hele:
”Min hjælp blev en iransk psykolog,
som jeg blev sat i forbindelse i Kalundborg. Hun foreslog mig
Læs videre
at tage på højskole og selvom
indeni

jeg ikke kunne sproget, så tog jeg
chancen.” Fariba Arghavan fortæller, at hun i begyndelsen i Danmark
frygtede, at samfundet og menneskene i det, ikke kunne lide at hun
skulle bo her, og dermed ikke kunne
lide hende. Det gjorde hende genert,
og det blev endnu sværere at komme
i kontakt med nye mennesker. ”Man
må starte et sted, alting er en start.
Jeg fandt ud af, at da jeg begyndte at
bevæge mig ud i alt det nye, blev det
hurtigt nemmere og nemmere - det
var ikke så svært, som jeg havde forestillet mig,” fortæller hun.

Frygten for hvad der skal komme
Selvom Fariba Arghavans liv i dag ser
helt anderledes og mere lyst ud, så
er hun stadig ofte bekymret over sin
plads i det danske samfund: ”Jeg føler
frygt, når jeg hører nyheder om politi-

ske udmeldinger om regler og stramninger og generelt hvordan man taler
om os, der ikke har været i Danmark
længe. Man bliver hele tiden ikkeaccepteret,” siger hun og uddyber:
”Da DF fik et godt valg sidste gang, så
tænkte jeg i lang tid bagefter, at alle
gloede på mig. Det bliver sværere og
sværere for os at bo her, og jeg kan
godt tænke; ”hvorfor fik jeg overhovedet den opholdstilladelse”?” Det,
der skubber frygten til side for Fariba
Arghavan er de venner, hun har skabt
sig rundt om i Danmark. I mødet med
det hele var der hjælpende hænder,
som hun bruger som støtte i dag:
”mine venner er de bedste mennesker
og heldigvis er mine studiekammerater på socialrådgiveruddannelsen
nogle søde mennesker. Det gør det
hele nemmere.”

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

Kirken som
trædesten
Tidens varme kartoffel er flygtninge.
Ingen verdensdel er uberørt af krig,
hungersnød og uretfærdighed.
Desværre er det ikke noget nyt. Alligevel lader det til, at vi med forøget
kraft rammes af bestyrtelse over den
aktuelle situation. Flygtninge krydser
både landegrænser og menneskegrænser. Erfaringer fra andre kontinenter, andre liv, spejder efter nye
trædesten.
Debatten, saglig som usaglig, stormer ukærligt omkring i andedammen
og stilles op i sort-hvide spekulationer
om danskhed og menneskeværd. En
flygtning søger fred – ikke yderligere
splid.
Gellerup Kirke kan være en trædesten for disse mennesker – en hånd

at holde ved.
Vi kan være
bindeleddet
i det nervøse
AF: MARTIN NØRGAARD
møde mellem kulturer og mennesker. Dette
sker allerede i internationale aftener,
gudstjenester og det daglige dialogarbejde. Kirken har en god og bred
erfaring i mødet med andre kulturer,
religioner og knuste liv. Vi har det
stærkeste eksempel i den næstekærlighed Jesus udlevede. Gellerup Kirke
kan være et forbillede i kærligheden
til mennesker – det er den, og det skal
den være!
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Frygt ikke!
G

AF: NIELS HVIID

ud drømmer om en hel kirke; en
menighed, hvor alle de børn, han
har skabt så forskellige, er sammen
med hinanden i tak og lovsang, i bøn
for hinanden og for verden, og i omsorg for hinanden, når livet gør ondt.
Vi er inviteret ind i den drøm. Men
nogle gange spænder frygten ben.
Frygten for det anderledes. Frygten
for at blive afvist. Frygten for, at jeg
ikke ved, hvad jeg skal sige eller gøre.
Kan vi forstå hinanden? Er vores liv
så forskellige, at vi ikke kan nå hinanden? ”Frygt ikke”, siger englen til
hyrderne på Betlehems mark. ”Frygt
ikke. Gud er med jer og giver jer sin
fred”.
”Frygt ikke”, lyder budskabet til
flygtningen. Frygt ikke, Gud er med
dig med sin fred. Du må træde væk
fra det kendte og ud i det ukendte. Ud
på nye veje, hvor man ikke har noget
kort, og ikke ved, hvor rejsen vil ende,
og hvad der nu vil blive hjem.
De gamle israelitter gik i ørkenen i

40 år. Uden kort og med et håb om, at
rejsen ville ende godt. Men Gud var
med. Derfor blev ørkenvandringen
et rum for forvandling. Alle oplever
vi vel det igennem vores liv at måtte
bryde op fra noget kendt. Kendte steder. Kendte mennesker. Eller kendte
trosmønstre og forestillinger, som
var blevet for snærende. Uden kort og
uden sikkerhed for at komme hjem
et nyt sted. Den, der flygter fra sit
konkrete hjemland, er flygtning. Men
mange af os har på ét eller andet plan
en erfaring af at have været i opbrud.
Så har vi en fælles erfaring. Frygt
ikke, du som er i opbrud, Gud er med.
I ørkenen i 40 år. Jesus var selv et lille
flygtningebarn. At leve på flugt og i
opbrud er en erfaring, Gud selv har
gjort sig.
”Frygt ikke”. Det budskab lyder til
enhver af os. Gå hinanden i møde. I
er alle Guds børn. Først når alle Guds
skabninger er inviteret ind i fællesskabet, er kroppen hel.

FyraftensSang
Torsdage d. 1. december, 19. januar, og 9. februar kl. 16.30 i Kirkerummet og 12.
januar i lokalområdet, 2. februar på Gellerup Bibliotek og 2. marts i lokalområdet.
FyraftensSang er en times fællessang,
hvor vi synger sange fra højskolesangbogen blandet med lidt nyere salmer
og sange – sange der omhandler
årstiderne og de ting, vi møder midt
i hverdagen. Fællessangen ledes og
akkompagneres af Gellerup Kirkes
organist, Martin Lysholm Hornstrup.

Alle, der kan lide at synge sammen
er velkomne.
FyraftensSang afholdes en gang
om måneden i Gellerup Kirke. Men
vi kommer også gerne ud til jeres arbejdsplads, institution eller fælleshus.
Kontakt kirkens organist for nærmere
aftale.

Julekoncert: Det særlige ved julen er…
Søndag d. 4. december kl. 16.00 i Kirkerummet
Gellerup kirkekors traditionsrige julekoncert under ledelse af
kirkens organist Martin Lysholm

Hornstrup. Programmet bliver en
perlerække af korets egne favoritjulehits og små anekdoter.

Juleaften
Lørdag d. 24. december kl. 16.00 i kirkerummet og underetagen
Juleaften for alle, der har lyst at
være med. Aftenen forløber på
traditionel vis. Vi begynder med
gudstjeneste i kirken kl. 16.00,
hvorefter vi fortsætter med kaffe og
juleknas i kirkens underetage. Kl.
18.00 er der spisning med klassisk
julemad, og senere er der julefortælling, sang og dans om juletræet.
Der er en gave til alle. Der bliver
også tid til julehygge med kaffe og

konfekt. Vi forventer, at aftenen
afsluttes kl. 21.30.
Har du lyst til at være med, er
prisen 80 kr. for voksne og 35 kr.
for børn som betales ved tilmelding. Sidste frist for tilmelding d.
17. december på kirkens kontor tlf.
86 25 18 10 eller du kan kontakte
kirke- og kulturmedarbejder Bit
Boel Buhl, Gellerup Kirke bbb@gellerupkirke.dk86 25 08 00.

International aften
Fredag den 24. februar kl. 18.00 - Friday, February
24th at 6 p.m. i kirkens underetage
Fastelavnsfest med dejlig fastemad,
sjove lege og tøndeslagning for børn
og voksne. Alle er velkomne.
Shrovetide Feast with food for
Lent, funny games and hit the barrel
for the whole family. Everyone is
welcome.

Pris: voksne 25 kr.– børn 10 kr.
Adults 25 kr.– children 10 kr.
Tilmelding: inden kl. 13 den 23.
februar Registration: before 1 p.m.
Februar 23th Bit Boel Buhl mobil
51382280 eller mail bbb@gellerupkirke.dk

www.gellerupkirke.dk
and
www.facebook.com/gellerupkirkeliv.
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Aflysning af gudstjeneste den 5. februar
Gudstjenesten den 5. februar er aflyst, da alle præster og menighedsrådsmedlemmer fra Aarhus Vestre Provsti denne weekend er på fælles kursusweekend i
Grenå. Formålet er at klæde de nye menighedsråd på til den kommende menighedsrådsperiode.
Der er gudstjeneste i fire kirker i provstiet denne søndag: Åbyhøj, Møllevang,
Harlev og Tilst. Alle kl. 10.30.

Kalender:

Andagt

Tirsdage kl. 8.45

December

Februar

Tor

01 16.30 Fyraftenssang

Tor

Fre

02 10.00 Gudstjeneste for dagplejere
og daginstitutioner
18.00 International julefest

Søn 05 10.00 INGEN GUDSTJENESTE. Se
omtale

Søn 04 8.30

Fælles morgenmad. Se omtale
10.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid
11.30 Familiefrokost
16.00 Julekoncert. Se omtale

Tir

06 13.00 Julestue med andagt

Søn 11 10.00 Gudstjeneste: Ni læsninger v/
Karen Huus
17.00 Taizé-andagt
Tir

13 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

15 16.30 Rytmisk kor
17.00 Kirkens julefrokost

Søn 18 10.00 Gudstjeneste A capella v/
Niels Hviid
Fre

Lør

Tir

07 13.00 Sogneeftermiddag

Tor

9

Søn 12 8.30 Morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
17.00 Taizé-andagt
Søn 19 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
11.30 Familiefrokost
Tir

21 17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 22 19.00 Meditativ dans
Tor

23 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Fre

24 18.00 International fastelavnsfest.
Se omtale

Søn 26 10.00 International fastelavnsgudstjeneste v/ Karen Huus

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

Marts

Man 26 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid

Tir

Januar
Søn 01 12.30 Nytårs-Brunch. Se omtale
14.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
Søn 08 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
17.00 Taizé-andagt
Tir

10 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

12 16.30 FyraftensSang. Se omtale
17.00 Værestedsaften

Søn 15 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
19 16:30 FyraftensSang. Se omtale

Søn 22 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
11.30 Familiefrokost
Ons 25 19.00 Meditativ dans
26 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Søn 29 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
11.30 SalmeSangsSøndag

28 13.00 Sogneeftermiddag

Ons 01 17.30 Fastegruppe, opstart med
spisning
19.30 Askeonsdag Gudstjeneste
Tor

Tor

12.30 Babysalmesang
16:30 FyraftensSang. Se omtale
17.00 Værestedsaften

23 10.30 Før-julegudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning og andre der holder af
enkelhed

Søn 25 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus

Tor

02 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

02 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

Søn 05 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
Tor
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17.00 Værestedsaften

Søn 12 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
11.30 Sogneindsamling til fordel
for Folkekirkens Nødhjælp
17.00 Taizé-andagt

Morgenmad og nytårsbrunch

Søndage d. 4. december, 1. januar
(kl. 12.30), 12. februar og 5. marts kl.
8.30 i kirkens underetage
Første søndag i måneden er der
mulighed for at spise morgenmad kl.
8.30 inden gudstjenesten. Bemærk
Nytårsdag fejres med brunch kl.
12.30 og i februar er der morgenmad
den anden søndag i måneden.

Smag på Verd

I

AF: MARGRETHE VESTERGAARD

underetagen i Gellerup Kirke
møder vi dufte af mad fra endnu
et nyt land, og det strømmer til med
nysgerrige blikke. Det er blevet den
anden onsdag i måneden og den
nye madklub ”Smag på Verden” er
rykket ind. Initiativet er opstået i et
samarbejde mellem KFUM&KFUK i
Gellerup og AarhuSomali, hvor målet
kort sagt er at få udvidet sin horisont

og lære hinanden at kende gennem
et uforpligtende fællesmåltid. Hver
måned er der et nyt tema for aftenen, og et kig i køkkenet afslører, at i
aften er der palæstinensiske retter på
menuen.

Nye møder
Tallerknerne fyldes med mad de fleste ikke har prøvet før, og rundt ved
bordene går snakken lystigt om hvem

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, 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, js@gellerupkirke.dk
PR-medarbejder Johanne Nørtoft Thomsen, jnt@gellerupkirke.dk

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Linda Rohr Pedersen 2074 6151, rohrpedersen@gmail.com

en
▲ Maden er fra et forskelligt land for hver
gang, madklubben mødes.
▼

Ud over at mødes over maden er der god
tid til at snakke om fodbold, hverdagen og
om forskellige kulturer.

der vandt gårsdagens fodboldkamp,
om hverdagen og kommentarer til
den lækre mad. Min sidemand Muhammed fortæller, at han er kommet
sammen med sine venner fordi det
er hyggeligt at spise sammen med
flere og spændende at høre om andre
folks kulturer. Dette kan Thea nikke
genkendende til og fortæller, at her
møder hun mennesker, som hun ellers ikke ville have mødt hjemme på

sofaen, og så er det jo bare bonus at
smage nyt mad, som viste sig at være
lækkert.
Arrangementet må siges at være
lykkedes, for Anders Vestergaard fortæller, at arrangørernes ønske netop
var at skabe et inkluderende rum for
en god snak og god mad.

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

Hvad frygter du mest?
Frygten kan have mange ophav og skabes af mange forskellige ting. Vi har
spurgt tilfældige gæster i City Vest om, hvad de frygter mest og hvorfor.
AF: MOGENS MAAGAARD

Lillian Henriksen
Jeg frygter at der skal blive krig. Jeg er
bange for Rusland og Putin. Men selvfølgelig er jeg som mor mest bekymret for
mine børn og børnebørn. Jeg tror, alle
som elsker deres børn, frygter, at der
sker dem noget. Det vil en mor altid
frygte mest. Og hvad med ens oldebørn,
når de engang kommer, hvilken verden
vil de vokse op i?

Clement Ntambwa
Jeg frygter fremtiden. Vil jeg mon opnå
mine drømme? Vil jeg kunne leve op til
forventningerne? Forventningerne og drømmene om uddannelse, job og så videre. Og
hvis ikke… jeg frygter at skuffe min familie.
Vi har alle så store forventninger. Jo, jeg
frygter fremtiden og den usikkerhed, der
ligger i den.

Katja H. Lyby
Jeg har aldrig tænkt så meget på døden, som
efter vi for et år siden har fået vores søn.
Tænk om der skete ham noget, eller hans
far, eller mig. Og så tænker jeg også på den
uhyggelige verden, vores søn skal vokse op
i. Det er ikke sådan, at det plager mig hele
tiden. Men jeg kan godt blive bange, når jeg
ser nyhederne i TV. Men det meste af tiden
er det jo bare dejligt…

Johannes Lysholm Hornstrup
At dø! Nogen gange om aftenen, når jeg
ligger i min seng, tænker jeg på noget, jeg
kunne dø af. F. eks. kan jeg blive bange for
at en splint vil vandre helt ind i hjertet eller
at giften fra et hvepsestik kan brede sig til
hele kroppen.
Ingen ved jo rigtigt, hvad der sker, når
man dør, men man kan jo ikke være sammen med sine venner, og dem, der stadig er
i live.

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

