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Forhenværende leder
af Socialcenter Vest,
Gitte Krogh, ses her
foran sit gamle kontor i
Gellerup.
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Ikk’ født med en
guldske i munden
Der skal satses på skolegang og uddannelse, hvis vi skal fattigdomsproblemet i Gellerup til livs, mener centerchef for familiekontorerne i
Århus, Gitte Krogh, der har været leder af Socialcenter Vest fra 19892010. Men Gellerup er også et rigt område, tilføjer hun - bare på andre
måder.
Af Christina Jensen

G

itte Krogh har fulgt livet i Gellerup tæt gennem mange år, og
hun ved godt, at fattigdom er et reelt
problem.
– Der var en af drengene, jeg kender, som sagde en dag ”Ja, vi er jo ikk’
født med en guldske i munden”, og
det kan jeg kun give ham ret i, siger
Gitte Krogh. Igennem sit arbejde har
hun oplevet, hvordan nogle familier
har svært ved at få økonomien til at
hænge sammen, når der for eksempel
skal købes vintertøj til en hel familie,
eller hvis man vil ud at opleve noget
sammen.
Men selvom det kan være hårdt at
være presset økonomisk, tror Gitte
Krogh alligevel, at det måske er lidt
lettere at være fattig i Gellerup end
andre steder:

– Især børn sammenligner sig
meget med hinanden. Hvis man bor
et sted, hvor alle kan en hel masse, og
man ikke selv kan, så slår det hårdere, end hvis man bor et sted, hvor alle
har samme vilkår.

Sats på uddannelse
Gitte Krogh mener, at fattigdomsproblemet er en følge af forskellige
faktorer, men at en vigtig årsag er et
lavt uddannelsesniveau, som giver
lavtlønnet arbejde:
– Og det er jo desværre det arbejde,
der smutter hurtigst under en økonomisk krise, forklarer Gitte Krogh. Hun
mener, at der skal satses på skolegang
og uddannelse, hvis
problemet skal løses, og
Læs videre
indeni
at det er vigtigt også at
få indvandrerdrengene

med, da de ellers kan have en tendens
til at falde bagud fagligt.
– Vores indvandrerdrenge i
Gellerup-området klarer sig generelt
ikke ret godt i skolen. Jeg tror, noget
ligger i miljøet på gaden og noget i
familiestrukturen, siger Gitte Krogh
og forklarer, hvordan nogle familier
lader drengene lege meget på gaden.
Det giver mindre struktur i hverdagen og mindre forældrekontakt – og
det er ikke gavnligt for indlæringen.

Et rigt naboskab
Ifølge Gitte Krogh rummer Gellerup
en anden form for rigdom, som ikke
ses i statistikker:
– Det er ikke så sort-hvidt. Jeg
oplever, at her er rigtig meget positiv
energi, og det er noget af det, der er
med til at gøre, at man ikke føler sig
helt så fattig, siger Gitte Krogh.
– Vi har mange kulturelle arrangementer, et blomstrende miljø med

ildsjæle og forskellige kulturer og
mangfoldighed på alle led, forklarer
hun og fremhæver også de naturskønne omgivelser og et godt sammenhold i naboskabet, hvor folk hjælper
hinanden.
– Derfor er der også mange, der
bliver boende her - fordi de ville føle
sig fattigere et andet sted, siger Gitte
Krogh.

Fakta

• I 2001-2005 var mere end 70 % af
beboerne i Gellerup på overførselsindkomster*
• Der bor folk fra over 80 forskellige nationaliteter i Gellerupparken og Toveshøj*
• Andel fattige i Gellerup 19 % **
• Andel fattige i hele Århus 4,4 % **
• Andel fattige i Brabrand 2 % **
* Kilde: www.samvirket.dk/fakta, maj 2011
** Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd april 2010.
OECD definition, 2007 tal, excl. studerende. For en familie
bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på 76.663
kr. pr. person om året.

Del dig rig
Af menighedsrådsmedlem Lise Hedevang

I Bibelen finder vi mange eksempler
på, hvordan et samfund eller et fællesskab kan forebygge og udrydde
fattigdom. Ét eksempel er det, der i
det tidlige jødiske samfund kaldtes
jubelår: Hvert 50. år skulle al gæld eftergives. Et andet eksempel er Jesus’
opfordring til mennesker om at sælge
deres dyre ting og dele pengene fra
salget med de fattige. Et sted står der
”den, der forbarmer sig over [hjælper]
den fattige, ærer hans skaber.” De
fattige har altid haft en særlig plads i
Guds hjerte – hvad enten de er fattige
på økonomiske eller på menneskelige
ressourcer.
Hvis fattigdomsbekæmpelse skal
virke, så skal det ske i fællesskab. Vellykket omfordeling af ressourcerne –
af penge, tid, omsorg, smil, ja, alt det
man kan være enten rig eller fattig
på – er et resultat af fælles liv, hvor

mennesker deler med hinanden. Lad
os øve os i at gøre som Gud: at være
ødsle med det gode, vi har. Hvis vi
alle blev bare lidt bedre til at dele ud
og dele i fællesskab, så ville fattigdom snart ikke længere være aktuelt
i Danmark, og vi ville alle opleve at
være rige.

Guds fattigdom/
rigdom?
Af sognepr æst Annette Bennedsgaard

Gellerups pengepung
Ifølge en undersøgelse fra 2010 er
Gellerup landets fattigste sogn med
19 % fattige. I Brabrand er kun 2%
fattige. (Fattigdomsgrænsen er på
76.663 for en familie med to indkomster.)

Skynd dig at give videre!
I Det Nye Testamente hører vi Jesus
sige: ”Den, der har to kjortler, skal
dele med den, der ingen har”. Jesus
er klokkeklar i sin tale. Ethvert andet
menneske er et MED-menneske. Og
derfor skal vi altid dele med hinanden.

Er du en tyv?
En kristen fra 300-tallet siger: ”Hvis
nogen tager tøjet fra et menneske,
kalder vi ham for en tyv. Og hvis
nogen kunne give tøj til den nøgne og
ikke gør det, skulle han ikke kaldes
det samme? Brødet i dit skab tilhører den sultne. Kappen i din garderobe tilhører den nøgne. Skoene, du
lader rådne, tilhører den barfodede.
Pengene i dine gemmer tilhører de
nødstedte.”

Doven og derfor fattig?
Hvorfor er der nogen, der er på
overførselsindkomst? En grundtone
i disse år er, at mennesker på overførselsindkomst ”ikke gider lave
noget”/”de nasser på samfundet”.
Hvis det er rigtigt, så ville det være
fornuftigt at skære i alverdens ydelser og sørge for, at de, der har færrest
penge i Danmark, får endnu færre. På
den måde ville man kunne motivere
til at få fingrene op af lommen og
begynde at bestille noget.

Kærlighed, solidaritet
og medmenneskelighed
Der findes ganske givet dovne mennesker med enhver etnisk baggrund.
Bibelen er bare smækfyldt af eksempler på, at Jesus er den, der aldrig
holder op med at være hos og hjælpe
mennesker, der er trængt. Uanset
hvad baggrunden er, så er Jesu
handlen, tale og belæring
altid klokkeklar. Vær et
medmenneske i forhold
til enhver, du møder på
din vej! Gør det, som
skal gøres! Del! Se med
kærlighedens øjne. Det bud gælder i
de nære relationer, i forhold til mennesker vi møder, og det gælder, når
vi udformer regler for kontanthjælp,
starthjælp, familiesammenføring og
alt muligt andet.
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Gellerup Kirkes 35-års fødselsdag!
Den 6. juni fylder Gellerup Kirke 35 år. Det bliver fejret med maner dagen før,
søndag d. 5. juni, hvor menighedsrådet indbyder til et festligt program:
Kl. 9.30: Fødselsdagsbrunch
Kl. 11.00: Fødselsdagsgudstjeneste
Kl. 13.00: Fødselsdagskoncert ved Gellerup Kirkes organist Martin L. Hornstrup og violinist Matthias von Niessen.
Alle er velkomne!

Junio
hver rklu
kl. 1tirsdag b

Vær med til Juniorklub!
Er du mellem 8-13 år, så er Juniorklubben i Gellerup Kirke noget for
dig! Vi mødes hver tirsdag kl. 16.30
til et par timers aktivitet og slutter af
med en andagt. Kom og vær med og
oplev sjove ting og mød nye kammerater. Du må meget gerne tage dine
venner med, så vi er flere, der kan
have det sjovt sammen.

6.30

Se det spændende program på
www.gellerupkirke.dk.
Kontakt: david@gellerupkirke.dk.

Frivillig i
Gellerup Kirke

Oplæg: Den kristne
kirkes udvikling
i Mellemøsten
Søndag d. 19. juni kl. 12.00
-14.00. Gellerup Kirke

Steven Isak fra Østens Gamle Kirke - en assyrisk menighed i Århus
- giver et kirkehistorisk indblik i
den kristne kirkes udvikling og
forgreninger i Mellemøsten.
Der serveres sandwiches.
Fri entré.

Har du lyst til at være frivillig medarbejder i Gellerup Kirke?
Gellerup Kirke lever af, at mange
bidrager på vidt forskellige måder.
Til august begynder et nyt semester, og vi har brug for alle, der vil
være med.
Har du lyst til at organisere, lave
blomsterdekorationer, synge i kor,
være med i en gudstjenestegruppe,
være medarbejder ved international
aften, lave mad til fællesspisning,
deltage i et dialogprojekt eller noget
helt andet? Henvend dig gerne til en
af tovholderne for de mange arbejdsgrupper eller til en af kirkens ansatte
– eller læs mere på www.gellerupkirke.dk under fanen ”Frivillige”.
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Ons 1. 18.00 International aften: Legeaften. (NB: denne gang på en
onsdag!)

Søn 3. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.

Tor

2. 10.00 Gudstjeneste, Kristi himmelfarts dag, v/Jens Birk.

Søn 5. 9.30

Kirkens 35-års fødselsdag
med brunch.
11.00 Festgudstjeneste v/Annette
Bennedsgaard.
13.00 Fødselsdagskoncert v/Martin Hornstrup og Matthias
von Niessen.

Tir

7.

8.45 Andagt.
16.30 Juniorklub.

Tir

5. 8.45

Andagt.

Søn 10. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Tir

12 8.45

Andagt.

Søn 17. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Tir

19. 8.45

Andagt.

Søn 24. 10.00 Gudstjeneste v/Annette Bennedsgaard.
Tir

26. 8.45

Andagt.

Søn 31. 10.00 Gudstjeneste v/Annette
Bennedsgaard.

Søn 12. 10.00 International Gudstjeneste.
Pinsedag, v/Jens Birk.
Man 13. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Tilst,
2. pinsedag. (Se omtale på
bagsiden)
Tir

14. 16.30 Juniorklub.

Tor

16. 17.00 Værestedsaften med fællesspisning.

Søn 19. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
12.00 Oplæg v/Steven Isak, Østens
Gamle Kirke, om Den kristne
kirkes udvikling i Mellemøsten.
Tir

21. 8.45 Andagt.
16.30 Juniorklub.

Tor

23. 16.30 Børnegudstjeneste.

August
Tir

28. 8.45

Andagt.

2. 8.45

Søn 7.

Søn 26. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Tir

Se mere på
bagsiden

Tir

Andagt.

10.00 Gudstjeneste v/Annette Bennedsgaard.

9. 8.45

Andagt.

Søn 14. 10.00 Gudstjeneste v/Annette Bennedsgaard.
Tir

16. 8.45

Andagt.

Tor. 18. 17.00 Værestedsaften med fællesspisning.
Søn 21. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Tir

23. 8.45 Andagt.
13.00 Sogneeftermiddag.

Søn 28. 10.00 Gudstjeneste v/NN.
Tir

30. 8.45

Andagt.

September
Søn 4. 10.00 Gudstjeneste v/NN.
Tir

6. 13.00 Høstgudstjeneste. Efterfølgende er der kaffe på Lokalcentret.
16.30 Juniorklub

gellerup

Voxpop:

Oplever du Gellerup som
et fattigt område?
Af Christina Jensen

Rasmus Hansen
Jeg synes, det er svært at sige. Der er
ikke tvivl om, at vi økonomisk ligger
lavere end gennemsnittet. Men ellers
synes jeg ikke, det er noget, man
oplever som sådan – det er måske en
anden form for rigdom end økonomisk rigdom, man oplever her.

Omar Faour

Rifat Sayir Kaya

Slet ikke. Jeg synes, det er et fint nok
sted.

Ja, især efter finanskrisen har det
været helt ad ”h” til. Jeg har arbejdet
på Ceres-bryggeriet i mange år, men
siden de lukkede i 2008, har jeg været
arbejdsløs. Jeg har søgt alle mulige
jobs, men det er svært at finde arbejde
i den her tid.

Pia Lindholt
Ja, for det er det jo, der er mange folk
på overførselsindkomster. Men det er
jo så rigt på alle mulige andre måder;
rigt på kultur, venlighed, omsorgs-

fuldhed, næstekærlighed. Man er én
stor familie, man hører til hinanden.
Jeg synes, der er en dejlig mangfoldighed. Man hører meget om ensomhed, men jeg synes, man er bedre til
at tage sig af hinanden her – selvom
man måske er alene familiemæssigt,
så er man ikke helt alene.

Gellerup Kirke

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

Kontakt Gellerup Kirkes personale:

Præst Annette Bennedsgaard 8625 1035 / 8626 1011 (privat), abb@gellerupkirke.dk
Præst Niels Hviid 8625 0912 / 8625 6516(privat), nh@gellerupkirke.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
Kordegn Erik Vigsø 8625 1810, ev@km.dk

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Ole Thvilum 86 15 00 24 / 6178 0024, ole@thvilum.dk

Fattigdom er at
føle sig berøvet
De fattige stod altid øverst på listen, når Jesus opregnede dem, der var
lukket ude fra samfundet.
Artiklen bygger på et interview bragt i
Så kommer fangerne, tolderne og
Korshærsbladet 3/2010.
synderne, siger han.
Redigeret af Lars Bennedsgaard

F

attigdom er et relationsbegreb. At
være fattig er at føle sig berøvet. I
Danmark har de fattige ofte det mest
nødvendige materielle, men f.eks. den
enlige mor på kontanthjælp har måske
ikke råd til at give børnene en tur i
biografen og bliver berøvet den mulighed, siger Johannes Nissen, lektor i
teologi ved Aarhus Universitet.

Jesus og de fattige
- Når Jesus opregner dem, der er
lukket ude, er det altid de fattige,
der står øverst på listen, fortsætter
Johannes Nissen og henviser til Lukasevangeliet, hvor der står: ”Nej, når
du vil holde en fest, så indbyd fattige,
vanføre, lamme og blinde”.
- De fattige kommer først, den
videre kreds omfatter også de syge og
blinde, dem der er marginaliserede.

Diakonien og staten
- Vi har som kristne et særligt menneskesyn: Hvert menneske er skabt
i Guds billede og er enestående og
unikt. Den store forskel er i forhold
til staten, som nødvendigvis må lave
nogle beregninger og overveje, om
der ikke er nogen, som er så langt ude
i tovene, at det ikke kan betale sig
at hjælpe dem. Skulle vi ikke hellere
investere i at hjælpe nogle andre? Her
må kirken sige NEJ, siger Johannes
Nissen.
- Håbet om Gudsriget får mennesker til at sætte sig op mod det håbløse og arbejde for det, der er opgivet
af andre, det, der anses for værdiløst
og nytteløst. Det er håb på trods. Det
er her, et kristent socialt arbejde viser
sin berettigelse, understreger Johannes Nissen.
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Glimt fra friluftsgudstjenesten 2010 i Klokkerparken i Hasle

Pinse under bøgen:

Den
kl. 113. jun
1.00 i

Friluftsgudstjeneste
i Tilst
Bøgepladsen 100 m. øst for Tilst
Kirke (Bysmedevej 57, 8381 Tilst)
2. pinsedag er der igen friluftsgudstjeneste for alle sogne i Århus Vestre
af kirkeblad
2011
Provsti. HerBagsiden
medvirker
allejuni-aug
præster,
Til arabisk oversættelse
kirketjenere, kordegne og organister
fra provstiets kirker, og i pinsens ånd
deltager i år også den lokale assyriske og den sydsudanske menighed,
ligesom alle kirkernes børnekor,
voksenkor og sangere samles i ét stort
fælleskor.
Efter gudstjenesten er der fælles
frokost i det grønne – der kan købes
eller medbringes mad, og tag gerne
tæppe eller klapstol med. (I tilfælde
af meget dårligt vejr flytter vi ind i
Tilst Kirke.)

Med forventet over 500 kirkegængere og musikalsk støtte af et blæseinstrument er der lagt op til, at pinsens
budskab virkelig bliver sunget ud,
og at det kan blive en festdag med
varme, nærhed og fællesskab!

Arabisk oversættelse:
������اس ��� ا�����ة �� ا���اء ا
�� ����� 13 ��ا���م ا����� ���� ا�����ة �� ��ر
 �����ُ ����م ��ة ا��ى ا���اس �� ا���اء11 �����ا
������ا���� ����� ا������ت �� ����� اوره�س �� ا
.������ا������ �� ا
و���� ���� ا����� وا������� و����� ا������ت
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.اوره�س
��وآ�� �� ���� ا������ ����� ���� �� ا����ل و
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.ا�����ة
,����و����ن ��� ا���اس ��اء ����ك �� ه�اء ا
������ ا���ر ا���آ��ت ���� او ���������� ا���اء
����� ������ وا���ر ا���ا�� إذا ارد�� و,ا�آ� ه��ك
.����
����و�� ��ل ��ء ا���� ��ف ���� ا�� دا�� آ
.���� 500  و����� ���ر,�������ا
ر���� ��� ا�����ة ان ���� ����� ���� وا�� و���ن
�� ������ و���ن ��م ا.���������� �� ����� ا
.ا��فء ا�����رب �� ����� وا�����ك
:���ان ا����ن
������ ���� ��� ��ق آ100 Bøgepladsen
������ ����و���ان آ
Bysmedevej 57
8381 Tilst

Prædikant er i år sognepræst
Lea Skovsgaard, Harlev-Framlev
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