إذا ك��ان الي��وم يط��وف اليس��وع ف��ي م��ديتنا العم��ل التط��وعي بي��ن اليم��ان و الش��عور.هاي��دي
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 أنا واثقة تماما من أن��ه ك��ان س��يلتفت ال��ى,آرهوس

,الن��اس الوحي��دون و الفق�راء و الض��عفاء اجتماعي��ا
تق ��ول ح��ب الن��اس ومس��اعدتهم و ادخ��ال الس��رور...، كلم ��ا اتمك ��ن و اس ��تطيع،حي ��اتي كله ��ا
 توضح هايدي اليمان و خيارات الحياة،و كان يقدم لهم المحبة و الرعاية
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Det gør mig høj
Foto: Rune Hansen

Samarbejdsprojekt
Gellerup - Libanon
Sådan er den foreløbige overskrift på
et initiativ, som er vokset ud af samtaler mellem palæstinensere i Gellerup
og folk fra Gellerup Kirke.
I efterårsferien 2011 rejste 20
personer fra Gellerup til Libanon for
at opleve landet og for bl.a. at besøge
Kanafani børnehaverne, som Gellerup Kirke har støttet i flere år.
Libanon er fantastisk, og det var en
fantastisk tur, hvor vi mødte mange
ildsjæle, som gør rigtig meget for
børnene i de palæstinensiske flygtningelejre.
Da vi kom hjem blev tanken ved
med at gnave: ”Vi må kunne gøre
noget mere”. Det gav os ideen til et
samarbejdsprojekt mellem Gellerup
Kirke, Danmission og palæstinensere
i Gellerup. Vi ser det som et projekt,
der kan være til glæde både i Libanon
og her i Gellerup. Vi får noget konkret
at gøre med hinanden, nydanskere
og gammeldanskere, og det bliver til
glæde for os selv og for andre.

Ideen er, at vi sammen skal finde
en måde, hvorpå vi kan tjene penge
til at støtte et projekt/flere projekter
i Libanon, som vi bliver enige om.
Selve projektet bliver en bazar med
sponsorerede aktiviteter, café, spisesteder, madboder, underholdning…
Vi har nedsat et udvalg bestående
af palæstinensere fra Gellerup og folk
fra Gellerup kirke. Brænder du for at
blive involveret i dette projekt, kan
du henvende dig til Walid Mahmoud
walid_k@hotmail.com eller sognemedhjælper Bit Boel Buhl
bbb@gellerupkirke.dk
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet!
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Volontørarbejde i Danmark, Rumænien, Indien og Uganda - Heidi Koldtoft Christensen dedikerer meget af sin tid til andre. Jeg har spurgt
hende, hvilken betydning troen har for hendes engagement i frivilligt
arbejde.
- I en tid, hvor stress nærmest er
Af Thomas Nørgaard
blevet en epidemi og travlhed er en
- Det er vigtigt for mig at blande
superværdi, betyder det noget, når
min tro sammen med mit øvrige liv,
med alt hvad det omfatter, siger Heidi man giver sin tid til et andet menneske, siger hun.
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Aarhus C. Derudover arbejder hun på
at give jer en fremtid og et håb” (Jer.
sommerens Blå Kors-lejr for udsatte
29,11).
- Jesus vil mig altså det bedste,
børn. Begge dele er en helt selvfølgehvilket er grunden til, at jeg tør lade
lig ting for Heidi, der i det frivillige
ham råde over mit liv, hele mit liv,
arbejde drives af lyst.
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- Det giver bare god mening i mit
liv, og det gør mig høj at få lov til at
Heidi.
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tage sig af de ensomme og socialt udsatte, forklarer Heidi og tager dermed nesker, som man gør noget godt for.
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Gellerup Kirkes blad er trykt med hensyntagen til et bæredygtigt miljø, og papiret er SFC-mærket.

كمتطوعة للنساء وعل��ى ح��د س��واء ايض��ا كمض��يفة والعم��ل التط��وعي يمل معظ��م اوقاته ��ا ابت��داء م��ن
وبه��ذه المناس��بة. الدنمارك ورومانيا والهند وأوغندا.C  ويق��ع ف��ي آره��وس،3.1 ف��ي ملج � � ��أ ه��املت

En del af noget større
Mette og Alex bor til dagligt i Nigeria i Vestafrika. Foto: Mission Afrika

Mette og Alex er et ganske almindeligt ungt ægtepar, som har truffet
et knap så almindeligt valg: at tage til Nigeria som missionærer i tre
år. Men udretter de to så meget, at det er risikoen værd? Nej, svarer de
selv – men de udgør en brik i en større helhed.
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Af Christina Jensen

På mission

Var det ikke for deres tro, ville de
næppe være endt i et korruptionsplaget Vestafrikansk land. Men nu
har Mette og Alex Bjergbæk Klausen
i snart tre år haft deres daglige gang
på præsteskolen Brønnum Lutherske
Seminarium i Nigeria, hvor de underviser i teologi.
- Vi havde begge udlængsel og
måtte ud at opleve en anden verden
end den, vi kendte i Danmark, fortæller de. Det fik de mulighed for i en
udsendelse gennem Mission Afrika.

- Vi har undervist, men vi er også selv
blevet undervist undervejs. Vi har
oplevet rigtig meget og fået indblik
i, hvor anderledes menneskeliv kan
være, fortæller Mette og Alex, som
underviser i henholdsvis Det Gamle
og Det Nye Testamente – undervisningen i præstepraksis i Nigeria
overlader de trygt til deres nigerianske kolleger.
Selvom Mette og Alex’ tre-årige
kontrakt snart udløber, er de ikke
færdige med mission. Ifølge
Læs videre
indeni

Valg og livs(t)ro
Mette og Alex er mission vigtigt,
uanset om man er i Danmark eller et
sted i Afrika.
- Det er meget stort at vide sig en
del af Guds mission; det bliver man
sjældent mindet om, at man er i
Danmark, skønt missionen er lige så
vigtig der, mener Mette og Alex.

Ukuelig optimisme
Tørke, fattigdom og manglende
strøm, vand og benzin er en del af
hverdagen i Nigeria, og det er ikke et
ufarligt land at leve i. Men Mette og
Alex imponeres over, at nigerianerne
på trods af alt det formår at holde
modet oppe.
- Det er virkelig beundringsværdigt! Vi håber altid at kunne bringe
denne ukuelige optimisme med os,
siger Mette og Alex. En anden ting,
Mette og Alex tager med sig fra Nigeria, er åbenheden omkring tro.
- Vi er blevet mindre ”danskerblufærdige” over at tale om vores tro,
fortæller de.

Risikoen værd?
Til spørgsmålet om, hvorvidt det
egentlig er risikoen værd at være
udsendt i Nigeria, er svaret – noget
overraskende – et ”nej”.
- Hvis det bare handlede om os, og
det vi udretter, så er svaret nej; det er
ikke risikoen værd, mener Mette og
Alex.
- Men det handler ikke blot om os.
Vi er en del af noget større, vi er en
del af Guds arbejde i verden og det
gør hele forskellen, siger de.

FAKTA

• Mette og Alex har siden 2009 været
udsendt til Nigeria gennem missionsselskabet Mission Afrika.
• Begge er uddannede teologer fra Aarhus
Universitet og underviser på Brønnum Lutherske Seminarium nær Yola i
Nigeria.
• Brønnum Lutherske Seminarium er en
præsteskole drevet af Kristi Lutherske
Kirke i Nigeria (LCCN).
• Mette og Alex’ blog kan læses på
www.missionafrika.dk.

Små og store valg
Af menighedsrådsmedlem Jette Dollerup

Når linedanseren
i Per Krøis Kjærsgaards konfirmationssang ”Linedanser” øver sig i
livets balancekunst,
udfordres hun til at turde. Turde
træde ud og tro på, at det bærer. Hun
opfordres til at prøve at hoppe ud ved
siden af og danse. Danse og sanse og
leve livet. Hun står foran det klassiske valg: At skulle vælge livet og
hvilken vej, hun vil gå. Vejen er at
”følge hjertet; uforfærdet og stå for
det, du tror!” Det er også essensen i
filmen om Hvidstensgruppen, hvor
Marius Fiil og hans familie går ind i

modstandsarbejdet under 2. verdenskrig. Filmens tema bliver da også:
”Nogle må dø for at andre kan leve”.
Der kæmpes for fædrelandet, frihed,
idealer og fremtiden.
Vi skal hver dag træffe store og
små valg. Til november skal vi have
menighedsrådsvalg i Gellerup Kirke.
Vi har ansøgt om at være med i en
forsøgsordning, som bl.a. går ud på
at valgperioden forkortes til 2 år.
Så hvis du har lyst til at træde ud på
linen sammen med os og skabe en relevant og levende kirke - båret af fællesskab - med Jesus Kristus i centrum,
hører vi meget gerne fra dig.

Af sognepr æst Karen Elisabeth Huus

Jeg orker det ikke! Alle de rigtige
valg! - økologisk mælk til ungerne,
fadderbarn i Tanzania, cyklen frem
for bussen, rugbrød og salat fremfor
rullekebab og pizza osv.
Jeg har truffet store valg, hvor jeg
ikke et sekund var i tvivl om, hvad
der var det rigtige valg. Men ofte er
det slet ikke til at gennemskue hvilken vej, der er den rigtige vej at gå.
Nogle gange træffer jeg superbevidste valg, der udspringer af min tro,
mit livssyn og mit menneskesyn. For
det meste lever jeg dog bare helt nede
på jorden og ekspederer hverdagens
og livets store og små valg uden de
store overvejelser eller bekymringer,
men i en lidt naiv tillid til at Gud, der
har kaldt sig selv ”Vejen, sandheden
og livet” altid har gået vejen før mig,
og altid går foran mig og bag mig –
selv ind i de værste blindgyder.
Så vidt jeg husker, har Gud aldrig
sagt om sig selv” Jeg er sofaen, varmepuden og ørepropperne”. Måske
kunne et fingerpeg om, hvordan vi
bedst lever livet i overensstemmelse

Hver
tirsd
ag:

d
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v
Ri gem
og Kalender:

Morg
enan
dagt
kl. 8
.45

Juni
Fre.- 1-3
Søn.

Retræte i Skovhuset

Søn. 3. 10.00 Gudstjeneste v. NN
Tirs. 5. 8.45

Andagt i kirken

Søn. 10. 9.30

Gellerup Kirkes fødselsdag

med kristentroen, være, at vi skal
bevæge os op fra sofaen og vove os ud
på livets landevej sammen med vore
medmennesker. Her går vi af og til
vild og i ring, men vi går så godt, vi
kan, og aldrig alene.

Gellerup Kirkes fødselsdag.
Vi indleder dagen med
brunch.
11.00 International gudstjeneste v.
Karen Huus.
13.00 Fødselsdagskoncert

Tirs. 12. 8.45

Andagt i kirken

Foto: SXC.hu

August

Søn. 5. 10.00 Gudstjeneste v. Niels Hviid

Onsdag den 6. juni kan Gellerup Kirke fejre sin 36 års fødselsdag. Menighedsrådet har i år valgt at indbyde til fødselsdagsfest søndag den 10. juni.

Tors. 14. 17:00 Værestedsaften

Program:

Søn. 17. 10.00 Gudstjeneste v. Niels Hviid

Tirs. 14. 8.45

9.30: Fødselsdags-brunch i kirkens underetage
11.00: International fødselsdagsgudstjeneste ved Karen Huus
13.00: Fødselsdagskoncert: Oplev fejende, flot og festlig orgelmusik ved ikke
mindre end 5 organister med tilknytning til Gellerup Kirke! Bl.a. byder
programmet på orgelmusik for 4 hænder og 4 fødder!

Tirs. 19. 8.45

Tors. 16. 17.00 Værestedsaften

Fre. 15. 18.00 International aften:
Tysk sommerfest!

Andagt i kirken

Tirs. 7.

8.45

Andagt i kirken

Søn. 12. 10.00 Gudstjeneste v. Niels Hviid
Andagt i kirken

Søn. 24. 10.00 Gudstjeneste v. Niels Hviid

Søn. 19. 10.00 Gudstjeneste v. Karen Huus

Tirs. 26. 8.45

Tirs. 21. 8.45

Andagt i kirken

Tors. 28. 17.00 Børnegudstjeneste

Andagt i kirken

Søn. 26. 10.00 Gudstjeneste v. Niels Hviid
Tirs. 28 8.45

Andagt i kirken

Tors. 30. 17.00 Børnegudstjeneste

Gudstjenestegrupper
Gudstjenestegrupperne
holder sommerferie i
juli. I august starter vi op
igen, og vi vil gerne have
nye ansigter med!
Vi er 5-6 personer i en
gudstjenestegruppe, og de pt. 5 gudstjenestegrupper har på skift ansvaret
for søndagens gudstjeneste.
Den gruppe, som har ansvaret for
den kommende søndags gudstjeneste,
mødes tirsdag aften kl. 18.30 – 19.30.
Vi taler om søndagens prædiketekst –
siger den os noget lige dér, hvor vi er
i vores liv netop nu? Vi kommer med
forslag til salmer, og vi fordeler praktiske opgaver i gudstjenesten.
Alle kan være med, og vi håber, at
dét at mennesker med vidt forskellig
baggrund mht. alder, etnicitet mv. er
aktive i gudstjenesten, er med til at
understrege, at her er højt til loftet og
plads til forskellighed.
For yderlige oplysninger: Kontakt
sognepræsterne (se kontaktinfo i
kolofonen).

Menighedsrådsvalg
2012
I november 2012 er der valg til alle
landets menighedsråd.
I Gellerup sogn har menighedsrådet ansøgt kirkeministeriet om at
komme med i en forsøgsordning vedr.
nye valgformer. Dels har vi søgt om
at komme med i en ordning, hvor
medlemmerne er valgt for en 2-årig
periode mod de nuværende 4 år. Og
dels har vi søgt om at komme med i
en ordning, hvor valget foregår ved
en valgforsamling, hvilket vil sige
en slags ”generalforsamling” for alle
stemmeberettigede i Gellerup. Valgforsamlingen vil finde sted tirsdag
den 11. september.
Har du lyst til en uforpligtende
snak og høre mere om, hvad menighedsrådsarbejdet indebærer, så
kontakt fmd. Ole Thvilum eller én af
præsterne (se kontaktinfo i kolofonen).

Juli
Søn. 1. 10.00 Gudstjeneste v. Karen Huus
Søn. 8. 10.00 Gudstjeneste v. Karen Huus

September

Søn. 15. 10.00 Gudstjeneste v. Karen Huus

Søn. 2. 10.00 Gudstjeneste v. Karen Huus

Søn. 22. 10.00 Gudstjeneste v. Karen Huus

Tirs. 4. 8.45

Andagt i kirken

Søn. 29. 10.00 Gudstjeneste v. Niels Hviid

Fre. 7.

Gæstebesøg i Moskeen
A l-salam, Bazar Vest

Lør. 8.

Bazardag i Gellerup for
Libanon

Søn. 9. 10.00 International Høst
gudstjeneste v. Niels Hviid

Foto: SXC.hu

gellerup

