Julemanden
er en
kvinde

VOXPOP:

Hvad er det særlige ved julen?
David Ramirez Gomez
KUNSTNER
I juletiden samles vi i familien og laver god
mad, spiller spil, ser hyggelige film på fjernsynet og pynter hele huset. Vi køber et juletræ
og sætter det ind i stuen. Juleaften sætter vi
stearinlys på det og slukker alle lys i huset og
begynder at synge julesange, mens vi danser
rundt om træet. Det er så hyggeligt.

Skal du sidde
alene juleaften?
Det behøver du ikke.

Elise Engrob
ANSAT I MØLLEVANGSKIRKEN
En dejlig juletradition er ’Store bagedag’
med min familie. Det foregår i en weekend
i december. Alle har en klump dej med og
en ret til det fælles frokostbord - så spiser vi
sammen, bager, hygger og går tur. Til sidst
deler vi alle småkagerne mellem os, så hver
især får en dåse med hjem. Juleaften går jeg
for det meste i kirke, hvis ikke jeg har små
børn, der er alt for trætte. Men at gå i kirke er
noget, jeg rigtig gerne vil.

r juleaften. Festlighederne
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med julegudstjeneste og slutter kl. 21.30.
Det begynder
behøverkl.du
Skal du sidde
alene
juleaften?
er 80 kr. Tilmelding og betaling
skal
ske
til kirkekontoret.
Gellerup Kirke holder juleaften.
Festlighederne
begynder kl. 16 med juleDet behøver
du ikke.
gudstjeneste og slutter kl. 21.30. Arrangementet koster 80 kr. Tilmelding og
betaling skal ske til kirkekontoret.
Gellerup Kirke holder juleaften. Festlighederne begynder kl. 16 med julegudstjeneste og slutter kl. 21.30.
Arrangementet koster 80 kr. Tilmelding og betaling skal ske til kirkekontoret.
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Gellerup Kirke

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

Åbningstider til kontoret:
Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00
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kl. 9.00-13.00
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AF NICOLINE NOE

At den 39-årige libanesiske kvinde er
en særlig del af julefejringen kommer
sig af, at hun har påtaget sig rollen
som julemand og deler slikposer ud
til de fremmødte børn.
”Det er hyggeligt at holde fælles jul
i beboerforeningen, og jeg gør det for
at glæde børnene,” forklarer Nahed,
der også har sine egne børn med, når
julen hvert år bliver fejret med et fælles måltid.

Faribas træ

Dansk og arabisk julemad
Nahed har boet i Gellerup i 17 år.
Hun er en del af bydelsmødrene,
der hvert år står for at lave mad til
arrangementet. Der bliver lavet både
dansk julemad og arabisk mad med
kylling, ris og salat. Sidste år kom der
omkring 55 mennesker.
Det er også en tradition at hendes
bror, der bor i Libanon, besøger hende
i tiden omkring jul og nytår.
”Han synes, det er sjovt, at jeg er
julemand, og at det er hyggeligt at

Det skal lugte af gran,” siger Fariba om den danske juletradition med at tage et friskt træ
ind i stuen. Skønt Fariba er vokset op som muslim, har hun et stort hjerte for julen.

”Julen fører til noget godt, uanset
hvilken religion man har. Det er en
tradition, som er blevet tilført til min
kultur, og den gør mig ikke rodløs,
tværtimod.”

Når julemanden kommer til julefest i beboerforeningen Ygdrassil i Gellerup, er han
både muslim og kvinde.

være her. Jeg ved ikke, om jeg skal
være julemand i år, det kommer lidt
an på, om der er god tilslutning,”
siger Nahed og smiler.

Redaktion:

Karen Huus (ansv. red.), Nicoline Noe (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

AF NICOLINE NOE

Skal du sidde alene juleaften?

Tema: Vores jul

Nahed bor i Gellerup. Hun er muslim,
mor til tre og har de sidste par år
også været en central del af julefesten i beboerhuset Ygdrassil.

Rabih Azad-Ahmad
MEDLEM AF AARHUS BYRÅD
Vi holder ikke rigtig dansk jul, men jeg synes,
julen giver en fantastisk stemning. Det særlige er den der hygge. Der er så meget lys, og
det er med til at udsmykke byrummet. Det
gør at folk kommer til byen. Vi får en masse
besøg, fordi der er ferie. Min søster fra København og lillbror fra London kommer med
deres familier. Gode oplevelser med familien
betyder meget, og det er en tradition i juleferien, at vi hygger og spiser sammen.

DECEMBER 2017 - FEBRUAR 2018

S

elvom Fariba er født i Iran langt
fra juleklokker og krybbespil, må
julens ånd siges at have fundet hende.
Siden hun kom til Danmark i 90erne,
har hun opbygget et arsenal af julepynt. Faktisk har hun nu så meget,
at de derhjemme har en aftale om, at
Fariba kun må købe tre nye stykker
julepynt om året.
”For mig giver det mening med at
fejre julen med lys i gaderne og lys
i hjemmet, når man har så lang en
vinter,” siger Fariba.

Som Gertrud fra de Nattergale
Det var dog først, da datteren Mina
fyldte fire år, at Fariba besluttede sig
for, at julen også skulle fejres i deres

hjem, for det var vigtigt for hende,
at datteren blev en del af det samfund, hun er født i. Siden har den lille
familie haft juletræ med gaver under
i stuen og fået dansk julemiddag. Selv
nisserne har fået grød.
”Herhjemme sammenligner de mig
med Gertrud fra ’The Julekalender’
med de Nattergale, hun overpynter
også deres hus. Men hvorfor ikke
holde jul, når det fører til så meget
glæde,” spørger Fariba.
”Julen fører til noget godt, uanset
hvilken religion man har. Det er en
tradition, som er blevet tilført til min
kultur, og den gør mig ikke rodløs,
tværtimod,” forklarer Fariba, der
også har været i kirke til jul og tilføjer, at hun holder meget af de danske
salmer.
Faribas Iranske forældre har
besøgt Danmark i juletiden
videre
og var forundrede over, at fa- Læs
indeni

Her ses Fariba med ægtemanden Behrouz
foran familens juletræ.

milien havde et frisk træ inde i stuen.
Men Fariba understreger, at træet
skal være et rigtigt ét af slagsen, for
det skal lugte af gran.

Fariba kom for 23 år siden til Danmark for at gifte sig med sin barndomskærlighed Behrouz, der i dag er
overlæge på Silkeborg sygehus. Sammen har de 17-årige Mina. Selv har
hun læst fransk og latin på universitetet, men sadlede om og tog læreruddannelsen, da hun selv mente, at hun
fik bedre jobmuligheder.
”Det var virkelig hårdt. Jeg gik fra
at kunne begå mig på mit modersmål til at skulle kæmpe mig gennem
teksterne på dansk,” forklarer Fariba,
der også bagefter har haft svært ved
at finde fast arbejde på grund af sin
stærke accent. Hun fik arbejde som
skolepædagog, men har siden 2011
været sygemeldt.
Sygemeldingen har dog på ingen
måde taget livsmodet fra Fariba, som
har et stort hjerte for andre mennesker, hvilket afspejler sig i måden,
hun holder jul på.

Onsdag d. 13. december
kl. 19.30 i Gellerup Kirke
Stift bekendtskab med nogle af de
100 nye salmer, som vil blive sunget,
når Aarhus Vestre Provsti afholder
salmemaraton i ti forskellige sogne.
Syng med d. 13. december i Gellerup
Kirke kl. 19.30.

AF CHARLOTTE KROG BRANDBYGE

Siden helhedsplanen blev kendt, har
mennesker i Gellerup Kirke gjort sig
mange tanker om og arbejdet engageret med kirkens placering og rolle
heri. De seneste måneder har menighedsrådet intensiveret indsatsen
ved at ansætte Ole Kamp til at være
facilitator og tovholder i forhold til
de samarbejdspartnere og kontakter,
som vi gerne vil i dialog med. Det er
godt! Det er nemlig gået meget stærkt
siden maj-juni.

Åben kirke
Menighedsrådet prioriterer dette
arbejde højt, fordi vi så gerne vil åbne
kirken op og invitere mennesker og

livet udenfor
kirken ind. Vi
drømmer om
en levende
Fredsplads og
vil gerne, at kirkens bygning afspejler
den måde, vi er kirke på. Herunder at
være en aktiv medspiller i det multikulturelle område, som vi er en del
af. Vi ønsker at bevare kirken i den
centrale position, den gennem årene
har opbygget som en troværdig samtalepartner.
Og vi ser frem til mange flere
samtaler med beboere og aktører om
Gellerup Kirkes rolle i området.

AF NIELSHVIID

J

o, jeg gør! Alene når jeg hører
ordet jul, flimrer mange forskellige
billeder for mine øjne. Smukke som
et engelsk julepostkort. Julesalmerne
begynder automatisk at synge sig selv
inden i mig, og jeg mærker strejf af en
helt særlig ånd.
Alt det skønne, smukke, idylliske
som jeg helt intuitivt forbinder med
julen, er i grunden temmelig paradoksalt – af mindst to grunde! For det
første fordi, at når jeg tænker mig om,
har jeg mange mod-erfaringer med
jul, med stress, surhed, skuffelser
eller konflikter (om helt ligegyldige
ting!) — eller bare helt almindelig
juletomhed. Erfaringer af, at virkeligheden ikke levede op til de alt for
højt opskruede forventninger og de
smukke billeder. At jeg ikke levede op
til de billeder.
Og så den anden grund: Alt det
idylliske passer slet ikke med fortæl-

lingen om den første jul. Når vi hører
fortællingen om Jesu fødsel, kan vi
godt få billeder inde i hovedet af den
hellige kernefamilie i ophøjet harmoni i en lun stald med Bamseline-lam
og buttede englebørn, som titter ind
ad sprossede vinduer. Det er så langt
fra Bibelens fortælling som muligt!
Det er jo en fortælling om en ugift,
gravid teenager, som altså bærer et
uægte barn, en hård rejse, en kynisk
kejsermagt, der slår små børn ihjel
osv. Verdens hårdhed! Og midt i det:
Guds fred!
Der er et opløftende budskab, som
ligger gemt i de romantiske julebilleder. At det netop er de billeder;
paradisbillederne, fredsbillederne,
der sætter sig igennem i os – på trods
af alverdens blandede juleerfaringer.
Guds fred – dét er julens særlige ånd.

Tirsdage kl. 8.45

Efter nytår
er der andagt
onsdage kl. 8.45

Gudstjeneste for
førskolebørn

December

Februar

Fre

Tor

Onsdag d. 6. december kl.
10.00 i Gellerup Kirke

Søn 3. 10.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid
17.00 Taizé-andagt

Søn 4. 8.30 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus Diakoniens dag.

Tir

Tir

6. 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 6. 10.00 Gudstjeneste for førskolebørn
13.00 International café
19.00 Meditativ dans

Tor

8. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Fre

9. 18.00 International aften

Søn 10. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
16.00 Julekoncert

Søn 11. 10.00 International fastelavnsgudstjeneste. Eftf. tøndeslagning.
17.00 Taizé-andagt

Gudstjeneste i Gellerup Kirke for
børn, der ikke er begyndt i skole et
tilbud til institutioner, dagplejere,
bedsteforældre eller forældre, der går
hjemme med børn.

Bemærk!
Nytårsgudstjenesten i år er søndag
den 31. december kl. 14.00

Jeg glæder mig til jul!

Andagt

Kalender:

100 Salmer

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

Menigheds
rådets klumme

R
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Kalenderomtal

Et stort hjerte

Tir

1. 18.00 International julefest

5. 13.00 Sogneeftermiddag
med juleandagt

12. 17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 13. 13.00 International café
19.30 Salmemaraton
Tor

1. 12.30 Babysalmesang

Søn 18. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tor

14. 17.00 Kirkens julefrokost

22. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste
18.30 Forbønsgruppe

Søn 17. 10.00 Gudstjeneste: Ni læsninger
v/Niels Hviid
13.00 International café

Søn 25. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus

Tor

21. 18.30 Forbønsgruppe

Gellerup Kirkekors julekoncert

Ons 28. 19.00 Meditativ Dans

Fre

22. 10.30 Julegudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning

Søndag d. 10. december kl. 16 i Gellerup Kirke

Søn 24. 13.00 Familiegudstjeneste
v/Karen Huus
16.00 Julegudstjeneste
v/Niels Hviid
17.00 Juleaften i Gellerup Kirke

Oplev gamle og nye juleklassikere med afsæt i 500-året for reformationen fremført af Gellerup Kirkes kor og børnekor under ledelse af kirkens
organist, Martin L. Hornstrup.
Fri entré.

Man 25. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tir

26. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Søn 31. 14.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Januar
Søn 7.

8.30 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tir

9. 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

11. 17.00 Værestedsaften

Søn 14. 10.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid
17.00 Taizé-andagt
Tor

18. 12.30 Babysalmesang

Søn 21. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus

Julegudstjeneste for mennesker
med udviklingshæmning
Fredag d. 22. december kl. 10.30 I Gellerup Kirke
Gudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning og andre, der holder af
enkelhed. Gudstjenesten er et samarbejde mellem Stensagerskolen, Birkebakken, LEV Århus og Gellerup Kirke.

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

Tir

23. 13.00 Sogneeftermiddag

Tor

25. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste
18.30 Forbønsgruppe

Søn 28. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Ons 31. 19.00 Meditativ Dans

Tir

27. 13.00 Sogneeftermiddag

Marts
Tor

1. 12.30 Babysalmesang

Søn 4. 8.30 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
Tor

8. 17.00 Værestedsaften

Søn 11. 10.00 International gudstjeneste v/
Karen Huus
17.00 Taizé-andagt

