MARTS 2018 – MAJ 2018

Hvad er din baggrund
som frivillig i Gellerup?
Birgit Kongsted

International aften
holder 30-års-jubilæum

Ahmad Halimah

   ﺷﻬﮭﺭر   ﻣﻥن  13    ﺍاﻟ   ﻓﻲ   ﻳﯾﻘﻭوﻡم   ﺳﻭوﻑف  (International   aften)    ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ   ﺍاﻷﻣﺳﻳﯾﺔ  ﻣﻠﺗﻘﻰ
   ﻭوﺍاﻟﻧﺻﻑف  ﺍاﻟﺗﺎﺳﻌﺔ  ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ  ﺣﺗﻰ (18:00)   ﻣﺳﺎءﺍا  ﺍاﻟﺳﺎﺩدﺳﺔ  ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ  ﻣﻥن  ﺍاﺑﺗﺩدﺍاءﺍا ،٬ﻧﻳﯾﺳﺎﻥن/ﺃأﺑﺭرﻳﯾﻝل
   ﺗﻧﺎﻭوﻝل  ﺍاﻻﺣﺗﻔﺎﻝل  ﻓﻲ  ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥن  ﻳﯾﻛﻭوﻥن  ﻭوﺳﻭوﻑف ،٬ ﺍاﻟﺛﻼﺛﻳﯾﻥن  ﺍاﻟﺳﻧﻭوﻳﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺫذﻛﺭرﻯى  ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎﻝل (21:30)  ﻟﻳﯾﻼ
   . ﺍاﻟﺳﺣﺭرﻳﯾﺔ  ﻭوﺍاﻟﺧﺩدﻉع  ﺍاﻟﻳﯾﺩد  ﺧﻔﺔ  ﺍاﻟﻌﺎﺏب  ﻭوﻣﺷﺎﻫﮬﮪھﺩدﺓة  ﺍاﻟﻣﻭوﺳﻳﯾﻘﻰ  ﻭوﺳﻣﺎﻉع ﺍاﻟﻁطﻌﺎﻡم
   ﻋﻠﻰ  ﺍاﻟﻌﺯزﻑف   ﺃأﻳﯾﺿﺎ   ﺍاﻟﻣﺭرﺓة   ﻫﮬﮪھﺫذﻩه  ﻳﯾﺗﻡم  ﺳﻭوﻑف  ،٬ ﺍاﻷﻭوﻟﻲ   ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ   ﺍاﻷﻣﺳﻳﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺍاﻟﺣﺎﻝل  ﻋﻠﻳﯾﻪﮫ  ﻛﺎﻥن ﻭوﻛﻣﺎ
   . ﺍاﻟﻣﻣﻛﻧﺔ  ﺍاﻟﻁطﺭرﻕق  ﺑﻛﻝل  ﻧﺳﺗﻣﺗﻊ  ﺃأﻥن  ﻳﯾﺟﺏب . ﺍاﻟﻌﺭرﺍاﻗﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﻛﻠﻳﯾﺟﺔ  ﻭوﺃأﻛﻝل ﺍاﻟﻌﻭوﺩد
   ﻭوﻳﯾﻣﻛﻥن . ﻟﻸﻁطﻔﺎﻝل   ﻛﺭرﻭوﻧﺔ  10    ﻭو   ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﻳﯾﻥن   ﻛﺭرﻭوﻧﺔ  25    ﻫﮬﮪھﻭو   ﺍاﻟﺳﻌﺭر . ﺗﺭرﺣﻳﯾﺏب   ﻣﻭوﺿﻊ   ﻫﮬﮪھﻡم  ﺍاﻟﺟﻣﻳﯾﻊ
   ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝل   ﺃأﻭو  bbb@gellerupkirke.dk   ﺍاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ﺍاﻟﻛﻧﺳﻲ  ﺍاﻟﻣﻭوﻅظﻑف  ﺑﻣﺭرﺍاﺳﻠﺔ  ﺇإﻣﺎ  ﺍاﻟﺗﺳﺟﻳﯾﻝل
   ﺷﻬﮭﺭر   ﻣﻥن  12    ﺍاﻟ   ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻓﻕق   ﺍاﻟﺧﻣﻳﯾﺱس   ﺃأﻗﺻﺎﻩه   ﻣﻭوﻋﺩد   ﻓﻲ   ﻭوﺫذﻟﻙك  ،٬51382280    ﺍاﻟﺭرﻗﻡم  ﻋﻠﻰ
   .(13.00)   ﺍاﻟﻅظﻬﮭﺭر  ﺑﻌﺩد  ﺍاﻟﻭوﺍاﺣﺩدﺓة  ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﻧﻳﯾﺳﺎﻥن/ﺃأﺑﺭرﻳﯾﻝل

Aarhus er i 2018 Europæisk
Frivillighovedstad
En titel, der hvert år gives til en
europæisk kommune, som har gjort
sig særligt bemærket i forhold til
frivillighed.
Aarhus scorer højt på fokus på
medborgerskab og på det gode
samspil mellem kommunen, kulturen og de sociale velfærdsområder,

hvor frivillige i høj grad er med til
at sætte dagsordenen.
Derfor kommer 2018 til at dreje
sig om at fejre, synliggøre og anerkende de mange mennesker, der
bruger tid og ressourcer på at være
frivillig.

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

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

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Kontakt menighedsrådet

Fredag
kl. 9.00-13.00

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

G

ennem de sidste syv år har 69
kvinder i Gellerup gennemført
bydelsmor-uddannelsen, 19 er i gang
og ordet bydelsmor vækker efterhånden genklang mellem blokkene
i Gellerup. Initiativet dækker over
frivillige kvinder, der ønsker at se en
forandring i deres nabolag.
”Hensigten er, at kvinderne kan
give den viden, de har fået gennem
uddannelsen videre. De har et bredt
kendskab til lokalområdet og bliver
en slags talskvinder for det,” forklarer
Lone Hedelund, der er selv er frivillig
i forbindelse med bydelsmødrene.
”En bydelsmor får en indsigt i
lokalområdet, som mange andre ikke
har. Hun ved en masse om skolehjem-samarbejde eller kan videregive
viden om børneopdragelse, kost og
motion,” uddyber Lone Hedelund og

Hjælper unge ud i den
’virkelige’ verden

tilføjer, at det ikke kun er nabolaget,
der vinder. Der sker også ofte meget
med kvindernes egen udvikling og
flere går videre i uddannelsessystemet eller kommer i arbejde.

Afif Abdallah, formand for fodboldklubben ACFC, foran den tre år gamle kunstgræsbane
midt i Gellerup Parken.

Sammenligner man med det øvrige
Aarhus, er der enormt mange frivillige
i Gellerup. Faktisk tæller området 129
foreninger.

Du skal ned og stemme
Sådan lød det i trappeopgangene
under kommunalvalget i efteråret, da
bydelsmødrene ringede på og opfordrede til at stemme. Og hvor stemmeprocenten faldt med 0,9 procent
på byplan, steg den i Gellerup med
3,4 procent. Lone Hedelund fortæller,
at det bare er én af Bydelsmødrenes
mange indsatser.
Indtil ramadanen er kvindecafeen i Q Huset, Dortesvej 35A, som
Bydelsmødrene også står for, åben for
alle kvinder hver tirsdag og fredag
formiddag fra kl. ti.
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AF NICOLINE NOE
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VIDSTE DU?

Spørg en bydelsmor

AF NICOLINE NOE

Som frivillig er jeg primært tilknyttet Fredens
moske og Arabisk kulturforening. Her hjælper jeg med alt muligt fra den daglige drift af
moskeen til besøg fra gymnasier, universitetet,
foreninger og kirker.
Jeg føler, at jeg som muslim har et medansvar
i forhold til at vise en anden side af islam, end
den man normalt ser i medierne. Jeg vil gerne
være med til at lave brobygning mellem islam og
resten af samfundet. Når vi har besøg, oplever
jeg, at folk er meget nysgerrige og åbne, og at de
har haft en god oplevelse, når de tager hjem.

Gennem 30 år har Gellerup Kirke afholdt International aften som et mødested for udlændinge og danskere.

blive spillet på ut og spist klijakager.
Vi skal have det sjovt på alverdens
forskellige måder, og både gamle
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   Ligesom ved den første Internationale aften, vil der også denne gang

Tema: Frivillige i Gellerup

Jeg har været frivillig i Gellerup kirke i ca. 28 år.
Jeg har boet fire år i et arabisk land, så det var
helt naturligt for mig at melde mig som frivillig
i International Aften. Og det har jeg ikke fortrudt. Her er et hyggeligt arbejdsfællesskab med
andre frivillige, og man møder en masse dejlige
mennesker til festlige aftener med mad og meget
varieret indhold. International aften har nu eksisteret i 30 år, og det fejrer vi med en fest fredag
d. 13 april.

O

g her man kommer ikke uden
om 53-årige Afif Abdallah, der
til daglig er opsøgende medarbejder
i Klubberne i Gellerup. Afif har været
ansat her siden 1994, og har sideløbende været drivkraft i den lokale
fodboldklub ACFC.
”Jeg er en gammel soldat i ACFC.
Det er svært for folk at skelne mellem,
hvornår jeg er på arbejde eller er i
området i frivillig-sammenhænge eller på besøg hos min familie” forklarer Afif, hvis engagement i området
ikke begrænser sig til normal arbejdstid.
”Jeg er meget aktiv i forhold til
foreningsliv,” siger Afif, der gang på
gang har oplevet, hvordan sporten
har hjulpet til, at der er sket en livsændring for unge.
Han forklarer, at fodboldklubben
i det udsatte område fungerer som et

mellemled til at bringe de unge ud i
den ’virkelige’ verden.

Utrolig stærk selvtillid
”Jeg har været med til at sende 96
drenge og piger med anden etnisk
baggrund på dommerkursus og 20 på
trænerkursus,” fortæller Afif, der ofte
har set, hvordan selvtilliden vokser,
når den unge får tildelt ansvar.
”Når en ung har fået et dommerkursus, skal vedkommende selv finde
rundt i byen for at tage til kampe. De
oplever stort ansvar ved at stå alene
på banen for at dømme kampene
med forældre, der brokker sig på
sidelinjen. De møder også en masse
mennesker rundt omkring og skaber
netværk” siger Afif og forklarer, at dét
afføder en utrolig stærk selvsikkerhed.

At være der for de unge
Afif fortæller, at han gennem sit
arbejde har oplevet problemer med,
at unge fra Gellerup skaber utryghed,
når de bevæger sig rundt i
Læs videre
indeni

Grobund for møde
Men selve idrætsdelen har også en
positiv afsmitning. At spille fodbold
i Gellerup - en aktivitet som Afif og
andre frivillige er med til at gøre mulig - skaber grobund for, at unge fra
Gellerup møder unge fra andre dele
af byen, når de spiller kamp.
”Når de har mødt hinanden på
banen, er der pludselig en helt anden
stemning, hvis de senere mødes nede
i byen,” forklarer Afif.

Voksenhænder skal næres
I Gellerup er hele 48 procent af
beboerne under 21 år. Afif oplever, at
der mangler voksne til at støtte op om
børns fritid. Han forklarer, at mange
voksne også mangler resurser, fordi
de er traumatiserede.
Når et barn starter i klubben giver
Afif derfor ofte forældrene meget
små opgaver i starten. Det kan f.eks.
være dét at møde op og drikke en kop
kaffe ved sidelinjen. For mange kan
det være en svær opgave at komme ud
af lejligheden. Afif forklarer, at det,
at forældrene kommer ud og møder
mennesker, betyder noget – både for
familien og for området.

Her er ingen
supermænd
Kirken skal være både et fristed, et
mødested og et samtalested.

En stor tak herfra
Måske vi i hverdagen ikke er gode
nok til at takke alle for deres engage-

ment i Gellerup Kirke, dette er ikke
af ond vilje, men når tingene kører
på skinner og har gjort det et stykke
tid, har vi måske en tendens til at
glemme, at det jo er de involverede
mennesker, som får det til at fungere.
Så herfra skal lyde en stor TAK til dig,
som bruger din tid på Gellerup Kirke,
det gælder uanset, om du er med til at
planlægge, afholde og/eller deltage i
det liv, der er i og omkring kirken. Intet af det ville være det samme uden
lige netop dig!

O

g det lader sig kun gøre at skabe,
hvis vi gør det sammen, og med
frivillighed som grundlag.
Her må vi hver især bevæge os ind
af egen fri vilje uden at være bundet
af andres forventninger; kun bundet
til ønsket om at mødes i ligeværdighed og fællesskab, kun drevet af at
ville være sammen om at være kirke.
Vi er fælles om, at når det handler
om tro, så er der i princippet ingen
tvang. Tanker er toldfrie; vi kan
tænke og tro, som vi vil. Der står vi
helt lige. Og som lige og fri kan vi
vælge, hvor vi engagerer os, og hvor
vi vil høre til.
Gudstjenesten er et vigtigt mødested. I gudstjenesten skabes rum for
et sandt møde med os selv, med vores
medmenneske og med Gud.

Vær med til at samle håb ind til mennesker i dyb nød
til årets Sogneindsamling med folkekirkens nødhjælp.
Meld dig som indsamler på email: gk@gellerupkirke.
dk eller tlf. 86251810.

Mandag d. 21. maj kl. 11.00
i Botanisk Have
Og gudstjenesten er i høj grad båret af frivillighed. Vi kommer, fordi vi
vil være med. Her er børnetræffere,
der giver børnene en god gudstjeneste-erfaring; der er blomsterlauget,
der pynter op; der er nadverbrødsbagere, og en gudstjenestegruppe,
der deler salmebøger ud, læser op og
deler nadver ud, Og sikkert mange
flere, som jeg slet ikke har øje for.
For det slutter nemlig ikke her. For vi
er alle en del af gudstjenesten. Alle
bidrager ved at være med. Der ville
ingen gudstjeneste være, hvis der
ingen menighed var, og gudstjenesten formes og bæres af dem, der er
til stede. Her er ingen supermænd,
der laver noget for dem, der er svage.
Her er vi alle både stærke og svage,
og sammen er vi kirke.

2. pinsedag mødes menighederne
fra alle sogne i Aarhus Vestre Provsti
til en fælles og meget festlig friluftsgudstjeneste i Botanisk Have. Efter
gudstjenesten er der boder med pølser og vand/øl samt en stribe aktivitetstilbud og oplevelser både for børn
og voksne. Kom og vær med!

Tor

1

12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

Søn 4

10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tir

Tor

16.30 Fyraftenssang
17.00 Værestedsaften

Ons 25 19.00 Meditativ dans

8

Søn 11 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
11.30 Sogneindsamling
17.00 Taizé andagt
Tir

13 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

15 12.30 Babysalmesang
16.30 Før-påskegudstjeneste for
mennesker med udviklingshæmning og andre, der holder af enkelhed v/Niels Hviid

Tir

20 13.00 Sogneeftermiddag. Påsketid
og påskegæk. Begynder med
andagt i kirkerummet
19.30 Caféaften m. Jens Rosendal
og Rasmus Skov Borring. Se
omtale

Tor

22 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Søn 25 10.00 Palmesøndag International
gudstjeneste v/Karen Huus
11.30 Salmesangssøndag

Børnefamilier med en indtægt på eller under kontanthjælpsloftet kan i foråret
søge Gellerup Kirke om en uges ferieophold i Jesperhus feriepark i uge 28.
Unge på SU godkendes ikke.

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

Tor

26 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

Fre

27 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Konfirmation Stensagerskolen

Søn 29 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Maj
Tor

3

12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang
17.00 Værestedsaften

Søn 6

10.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid

Tir

8

13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

10 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Søn 13 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
17.00 Taizé-bøn
Tor

17 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

Søn 20 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Tor

29 19.30 Skærtorsdag. Gudstjeneste
v/Karen Huus

Man 21 11.00 Friluftsgudstjeneste i
Botanisk Have. Se omtale

Fre

30 10.00 Langfredag. Gudstjeneste
v/Karen Huus

Tor

Lør

31 22.00 Vågenatsgudstjeneste
v/Niels Hviid

April
10.00 Påskegudstjeneste v/Niels
Hviid

Man 2

10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Søn 8

10.00 Gudstjeneste v. Niels Hviid
17.00 Taizé-bøn

Tir

10 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

12 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang
17.00 Værestedsaften

Tor

24 12.30 Babysalmesang

Søn 27 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
11.30 SalmesangsSøn
Tir

29 13.00 Sogneeftermiddagsudflugt.
Bemærk tilmelding senest
d. 22. maj

Ons 30 19.00 Meditativ dans

Søn 1

13 18.00 International aften. 30 års
jubilæum. Se bagside

Søn 15 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Folkekirkens ferielejr afholdes igen i år.

24 13.00 Sogneeftermiddag

Søn 18 10.00 Gudstjeneste v. Niels Hviid

Fre

Folkekirkens ferielejr

Onsdag kl. 8.45

Marts

Ons 21 19.00 Meditativ dans

Gudstjeneste under
Åben Himmel

Andagt

Kalender:

Søndag d. 11 marts kl. 11.30-14.00 i Gellerup Kirke

AF KAREN HUUS

AF LINDA ROHR PEDERSEN

Gellerup Kirke ville ikke være, som vi
kender den, hvis ikke det var for de
mange mennesker, som lægger timer
og stort engagement i vores aktiviteter. Måske er lige netop året hvor
Aarhus er frivillighovedstad et godt
tidspunkt til lige at dvæle lidt ved, at
kirken jo er ledet, skabt og lever på
grund af en masse mennesker, der
yder uden løn. Menighedsrådet er
stolt af, at så mange mennesker i vores nærhed føler samme ejerskab over
kirken, som vi gør - for Gellerup Kirke
er jo netop vores alles kirke og næres
af vores fælles vision om at være en
vedkommende kirke for alle.

Hyggelig caféaften med salmedigteren Jens Rosendal, der har leveret 13
sange i højskolesangbogen samt to
salmer i Den Danske Salmebog i selskab med den rytmiske pianist Rasmus
Skov Borring. De to skrev blandt meget
andet temasangen til Aarhus kulturhovedstad.
Entré 50,-

Klimaforandringer, krig og ulighed

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

Uden løn

Tirsdag d. 20. marts kl.
19.30 i underetagen

R
og iv
ge ud
m

Kalenderomtal

Hvis en ung er rigtig god, flytter
han eller hun måske til en anden
klub. For ja, der er også piger i ACFC.
Det er blot to år siden at fodbolden
ikke længere var forbeholdt drenge,
og Afif beretter stolt, at der allerede
nu er 46 piger i klubben.

©MIKKEL ØSTERGAARD

byen, fordi de taler højt og bevæger
sig i grupper.
”For nogle år siden var der problemer ved f.eks. festugen. Men der er
sket en udvikling. Før følte de unge
sig som beskuere til festugen, og ikke
som en del af den, nu føler de sig som
deltagere, og der er ikke længere
problemer,” siger Afif.
Han tror, at én af grundene skal
findes i, at børnene i området er
blevet fordelt på skoler rundt om i
byen og bliver venner med etniske
danskere.

Fællessange
– for alle generationer

19 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Søn 22 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus.
Konfirmation Sødalskolen

Tor

31 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Juni
Søn 3

9.30 Fødselsdagsbrunch
11.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid
12.00 Menighedsmøde

Tor

7

12.30 Babysalmesang

Lør

9

10.00 International aftens udflugt.
Bemærk tilmelding senest d.
1. juni.

