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Tema: Begravelse og tro

BEGRAVELSE OG TRO:

Danske traditioner
set med somaliske øjne
Nasra Khalif har tidligere boet i Gellerup, hvor hun nu er ved at uddanne sig til bydelsmor.

Hvad for noget tøj har man på, når man bliver begravet? Og hvilke mennesker
er til stede ved begravelsen? Der er stor forskel på begravelsestraditioner,
alt efter hvilken tro og kultur man har. Jeg har snakket med bydelsmor Nasra
Khalif, som kommer fra Somalia og har oplevet de danske traditioner omkring
begravelse og bisættelse.

I

AF CHRISTINA JENSEN

15 af sine 32 år har Nasra Khalif
boet i Danmark. Hun er ved at uddanne sig til bydelsmor, en slags lokal
rådgiver særligt for indvandrere i det
område, hvor hun bor. Som bydelsmor vil hun også kunne hjælpe og
støtte i forbindelse med begravelser.
- Hvis man ikke er god til dansk
kan det være svært at gå til bedemanden. Vi kan hjælpe med alt det praktiske i forbindelse med dødsfald, regler
og rettigheder i Danmark; hvor man
skal gå hen. Jeg vil også gerne hjælpe
med de følelser, man kan få, når man
mister, siger Nasra, som til dagligt
arbejder som social- og sundhedshjælper. Hun har stået på sidelinjen
ved flere sygdomsforløb, hvor hun har
været helt tæt på den døende og de
pårørende.

Forskelle på Somalia
og Danmark
I forbindelse med sit arbejde har
Nasra været til stede ved både en
bisættelse og en kremering.
- Det at se et stort menneske blive
ført ind i en meget varm ovn, og kort
tid efter er der kun en lille skål med
aske tilbage. Det gjorde stort indtryk
på mig, siger Nasra. Hun fortæller, at
man i Somalia indenfor den muslimske tradition kun har begravelser,
ikke bisættelser. Med fagter forklarer
hun, hvordan den afdøde bliver iført
et hvidt klæde og der bliver sagt nogle
bestemte ord – og man bliver begravet uden kiste.
- I Danmark får man sit fineste tøj
på, hvis man skal begraves.
Læs videre
Og man skal have en kiindeni

ste, uanset om man er muslim eller
kristen, siger Nasra. Nasra bemærker
også, at der er meget planlægning
involveret i en dansk begravelse i
forhold til en somalisk.
- I Somalia kan en person, der er
død, være begravet få timer senere,
fortæller hun.
- I Danmark skal man vente 6 eller 12 timer, før lægen kan erklære
personen død. Og man begraver ikke
med det samme, men planlægger og
inviterer familie og venner, som kommer, selvom de bor langt væk, siger
Nasra.

Min egen begravelse
Da jeg spørger Nasra, om der er noget
særligt, hun gerne vil skal huskes ved

hendes egen begravelse, er hun ikke
sen til at svare.
- Først og fremmest: Vent 12 timer,
siger hun og smiler. Hun har hørt
historier fra sit hjemland om folk, der
er blevet begravet levende, fordi der
ikke har været en uddannet læge til
stede til at erklære personen død.
- Og så vil jeg ikke begraves på de
ukendtes grav - og ikke en bisættelse,
tilføjer hun.
Der er dog en ting fra den danske
tradition, som Nasra gerne vil have
husket, når hun dør.
- Det med, at den nærmeste familie
kommer fra alle steder og siger farvel
en sidste gang – at de er med ved den
sidste rejse. Det kan jeg godt lide,
siger Nasra.

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

Få indflydelse på
Gellerup Kirkes fremtid
AF NÆSTFORMAND I MENIGHEDSRÅDET
DANIEL HENOCH RASMUSSEN

Der er mange glæder ved at sidde i
menighedsråd i et spændende sogn
som Gellerup. Områdets befolkningssammensætning giver bl.a mulighed
for, at kirken kan være i dialog med
andre religioner og livsanskuelser.
Vi må også forholde os til, hvordan
vi som kristen kirke kan hjælpe dem,
der har det svært i det fattigste sogn i
Danmark målt på indkomst.
Vi har på det seneste arbejdet på en
handlingsplan i menighedsrådet, der
over de næste år skal sætte en kurs
for Gellerup Kirke. Målet er, at vi skal
bygge bro til nogle af de mennesker i
sognet, der i øjeblikket ikke kommer
så ofte til gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Gellerup Kirke
ønsker at have relevante tilbud for
mange slags mennesker.
En af de udfordringer, der er i et
sogn som Gellerup, er, at mange mennesker flytter til og fra. Derfor har vi

også brug for nye folk til menighedsrådet. Som et forsøg har vi haft en toårig menighedsrådsperiode, hvilket
betyder, at der er valg til menighedsrådet igen til efteråret. Det er en rigtig god mulighed for at få indflydelse
på Gellerup Kirke. Gellerup Helhedsplan vil de kommende år skabe store
forandringer i områdets udseende og
kultur. Vi har engagerede ansatte og
frivillige, og der er mulighed for at
gøre en forskel for sit sogn gennem
menighedsrådet. Overvej, om det var
noget for dig eller nogen, du kender,
og mød op til valgforsamling, hvor du
vil kunne få afgørende indflydelse på
Gellerup Kirkes fremtid.

Stem til menighedsrådsvalget d. 9 september!

DØDEN
– Det sidste punktum?

FOTO: HELLE ARENSBAK

”Det eneste, vi er sikre på her i livet,
er, at vi skal dø”, siger vi.
Men tænk, hvis vi i vores liv kun
gav plads til det, vi ved med sikkerhed.
Det ville være svært at leve sammen med andre mennesker – for
hvordan kan vi vide, at de ikke
misbruger vores tillid, og hvordan
kan vi egentlig være helt sikre på den
elskedes kærlighed? Det ville forandre vores liv, trække al næring, kraft
og glæde ud af det.
Det er heldigvis meget naturligt
for os at satse på det, vi ikke ved, men
håber på.
På trods af erfaringer af, at kærlighed ikke er blevet modtaget, tror og
længes vi stadig efter kærligheden.
På samme måde med død og opstandelse – vi ved, døden er virkelig,
men håbet om at den ikke er det
sidste punktum, kan trives på trods.
Og det holder til efterprøvning – opstandelse er vores erfaring i det små.
Opstandelse sker her midt i vores
almindelige liv, når en depression
giver op, når en tærende sorg bliver
hullet af ny livsglæde, når en dårlig
dag vendes til en glad dag, når vi ser,
at livet er værd at leve, og vi igen får
kræfter og overskud til at kaste os ud
i det.

AF PR ÆST KAREN ELISABETH HUUS

Disse erfaringer i det små og nære
kan vi lade være afsæt for vores håb i
det store.
Biblens beretning om Jesus, der
lever et menneskeliv med skuffelser,
lidelse og død, er en sørgelig fortælling, men det er især en god fortælling. Det er helt ligesom vores liv.
Det er en beretning om, at alt det
triste, alle bekymringer og savn, ikke
står alene. De er der som et vilkår i
vores liv. Men da Jesus bliver rejst
op fra døden, bliver dødens vilkår
forandret.
Døden er stadig et punktum, men
ikke det sidste.
Håbet om opstandelse er håbet om,
at døden ikke kan vinde over livet.
Det er håbet om, at der er liv bag
dødens punktum.

Dåbs- og Konfirmationsforberedelse
Gellerup Kirke inviterer unge fra de
kommende 7. klasser til at deltage i
forberedelsen til konfirmation foråret
2014.

Tilmelding og yderligere information: Sognepræst Karen Huus,
keh@gellerupkirke.dk eller på telefon: 20228328.

Orkesteret “Grænseløs”

Multikulturel festdag
Søndag d. 31. august kl. 12
– 18, Gudrunsvej 10 A
Mad, musik, cirkus, børneaktiviteter
og loppemarked i Foreningernes Hus.
Gellerup Kirke og andre gode kræfter i Gellerup samler penge ind på
en festlig måde til nødhjælpsarbejde
blandt tørkeramte i Somalia. Frivillig
hjælp og ting til loppemarked modtages gerne. Festdagen afsluttes med
koncert i Gellerup Kirke med ”Grænseløs”, som består af 10 musikere med
fem forskellige nationaliteter.

International aften
13. juni kl. 18. 00 i kirkens underetage
Sankthansfest med sommermad,
sankthansbål, snobrød, sang og leg
for hele familien.
Friday, June 13th at 6 p.m. Midsummer Eve party with summer food,
Midsummer Eve bonfire, twistbread,
songs and games for the whole family.
Alle er velkomne – kom og nyd det
hyggelige samvær med nye og gamle
venner!
Pris: voksne 25 kr. – børn 10 kr.
Tilmelding: Inden kl. 13 dagen før
االحتفال بيوم القديس هانس
festen hos
sognemedhjælper Bit Boel
 مساء31 ويف متام الساعة. يونيو31 بتاريخ
ذكرى
مبناسبة حلول
احتفال
يقام
Buhl påالقديس
telefon
86250800
eller
mail
هانس و ذلك يف الطابق السفلي من مبىن
bbb@gellerupkirke.dk
.كنيسة كيلروب

يوم مفرح للجميع فيه,ذكرى القديس هانس
 تناول الطعام،احياء تقاليد شعلة هانس

BabySalmeSang
Torsdage kl. 12.30 i kirkerummet.
- et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr.
og deres forældre.
Alle er velkomne!
Forløbet koster 100 kr. som går til
dækning af kaffe/the og frugt.
Et nyt hold begynder torsdag d. 14.
august kl. 12.30
االحتفال بيوم القديس هانس
 مساء31 ويف متام الساعة. يونيو31 بتاريخ

)12.36 ،1

32 ف يوم

يقام احتفال مبناسبة حلول ذكرى القديس

لشمال ومنها

.كنيسة كيلروب

. حزيران32

هانس و ذلك يف الطابق السفلي من مبىن

يوم مفرح للجميع فيه,ذكرى القديس هانس
 تناول الطعام،احياء تقاليد شعلة هانس
.والغناء واملرح جلميع أفراد األسرة

فاهال- كلكم موضع ترحيب.… اجلميع
من.. بكم ملشاركتنا هذه املناسبة السعيدة
اجل جتديد اللقاء ابالصدقاء القدامى و
.اجلدد

 كرونة31  كرونة – و52  الكبار:السعر
.األطفال

واخر موعد للتسجيل هو مساء يوم

 اما عن.قبل الساعة الواحدة ظهرا, 6/55
Bit Boel /20808288 طريق اهلاتف
 اوBuhl
bbb@gellerupkirke.dk

القديس هانس يف التقليد الكنسي الدمناركي
هو كناية عن القديس يوحنا املعمذان

 اشهر قبل املسيح وذلك6 والذي ولد ب
حسب

)12.36 ،1 ( لوقا

32 و يوم القديس هانس يصادف يوم

 ولكن يف تقليد دول الشمال ومنها. يونيو
الدمنارك يتم االحتفال هبذه املناسبة يف

. حزيران32 ليلة/مساء

ذه املناسبة يف
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Kalender:
Juni
Søn. 1. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tirs. 3. 8.45

Andagt i kirken

Søn. 8. 9.30

Pinsedag og Gellerup Kirkes
fødselsdag med brunch

11.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid
13.00 Fødselsdagskoncert
Man. 9. 11.00 2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste i Botanisk have
Tirs. 10. 8.45

Andagt i kirken

17.00 Menighedsrådsmøde

August
Søn. 3. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
Tirs. 5. 8.45

Andagt i kirken

Søn. 10. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tirs. 12. 8.45

Andagt i kirken

Tors. 14. 12.30 Babysalmesang (se omtale)
17.00 Værestedsaften

Fre. 13. 18.00 International aften: Sankt
Hans (se omtale)

Søn. 17. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Søn. 15. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tirs. 19. 8.45

Tirs. 17. 8.45

Andagt i kirken

17.00 Menighedsrådsmøde

Andagt i kirken

Tors. 19. 17.00 Værestedsaften

Tors. 21. 12.30 Babysalmesang (se omtale)

Søn. 22. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Søn. 24. 10.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid

Tirs. 24. 8.45

Andagt i kirken

Tors. 26. 17.00 Børnegudstjeneste

Tirs. 26. 8.45

13.00 Sogneeftermiddag: ”Brudte
relationer”

Søn. 29. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Juli

Andagt i kirken

Ons. 27. 19.00 Meditativ dans
Tors. 28. 12.30 Babysalmesang (se omtale)
17.00 Børnegudstjeneste

Søn. 6. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Søn. 31. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Søn. 13. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

12-18 Multikulturel festdag i Foreningernes Hus (se omtale)

Søn. 20. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

19.00 Koncert med orkesteret
”Grænseløs” i Gellerup Kirke
(se omtale)

Søn. 27. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid

September
Tirs. 2. 8.45

Andagt i kirken

17.00 Menighedsrådsmøde
Tors. 4. 12.30 Babysalmesang (se omtale)
Fre. 5. 18.00 International aften: Høstfest
med folkedans
Søn. 7.

10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Tirs. 9. 8.45

Andagt i kirken

13.00 Sogneeftermiddag: Høstgudstjeneste med kaffe på
Lokalcenteret
FOTO: FOLKEKIRKEN.DK

19.30 Afholdelse af valgforsamling

VOXPOP:

Hvad sker der
efter døden?
AF NIKOLAI MEYER OLESEN OG LOUISE KIILERICH

Døden er noget, som vi ikke kan komme udenom, men har vi egentlig gjort os
tanker om, hvordan det bliver? Vi har spurgt folk i Gellerup, hvad de tænker,
der sker efter døden:

Mohammad Shaaban, 43 år
Jeg er muslim, så jeg tror at der er et andet liv
efter døden. Efter man er død, kommer man
enten til helvede eller til paradis. Det kommer an
på hvad man har lavet, imens man er i live - om
man har levet et godt liv. Paradis er alt godt og
helvede er dårligt.

Kaj Martinussen, 63 år
Efter døden sker der ingenting, så er man død.
Det er min tanke. Så er det slut.

Michelle Morbæk, 17 år
Jeg tror at det er lidt ligesom at sove, man ved
ikke rigtig hvad der sker. Ligesom når man er
inde i ens mors mave. Man ved det ikke rigtig.
Det kunne jeg godt forestille mig.

Nikolai Meyer Olesen, 23 år
Jeg tror på, at der findes en himmel og et helvede. Det der har betydning for, hvor jeg havner,
er, om jeg tror på Jesus, og at han kan tage alt
det dårlige i mit liv, så jeg kan stå skyldfri foran
Gud.

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 / 8625 6516(privat), 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 / 5154 2988 (mobil), js@gellerupkirke.dk
PR-medarbejder Christina Jensen, cj@gellerupkirke.dk

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Niels Hviid 8625 0912 / 8625 6516(privat), nh@gellerupkirke.dk
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5 skarpe til
bedemanden
AF JACOB SØRENSEN

Vi har stillet bedemand Michael Madsen fra Bedemand H. J Madsen fem
spørgsmål om kristne og muslimske
begravelser:

Hvor bliver mennesker med
muslimsk baggrund begravet?
I flere store byer i Danmark er der
en speciel muslimsk afdeling, hvor
muslimer bliver begravet. I Aarhus
er det på Vestre Kirkegård, hvor
både kristne og muslimer bliver
begravet.

Hvordan bliver man som muslim
begravet i Danmark og hvad er
ritualerne?
Alle muslimer bliver jordfæstet om
muligt inden for 24 timer, kristne
inden 8 dage. Efter rituel afvaskning
og indsvøbt i hvide klæder anbringes
afdøde i kisten på højre side. Overordnet bestemmer Imamen jordfæstelsen, man kan dog komme med
ønsker. Kisten bliver derefter kørt
direkte til begravelsespladsen.

Hvordan kommer
sorgen til udtryk?
Blandt muslimer skal de efterladte
bære deres sorg med tålmodighed og
værdighed. Der bliver ikke gjort et
stort nummer ud af det. Hos kristne
derimod kan de pårørende somme
tider reagere mere udadvendt og lade
andre se deres tårer.

Hvordan med kisten?
Kisten hos muslimer er som sådan
identisk med dem kristne anvender,
selvfølgelig uden kristne symboler som kors og korssøm. Ligeledes
benytter man heller ikke blomster
i forbindelse med begravelser, som
kristne ville gøre det.

Benytter muslimer Moske eller
andet i forbindelse med begravelse?
Nej, når den afdøde er blevet klargjort og lagt i en kiste, transporteres
kisten direkte til gravpladsen, hvor
den ceremonielle seance foregår.
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GUDSTJENESTEGRUPPER

I Gellerup Kirke tager frivillige
ansvar for gudstjenesten
Der bages nadverbrød, hænges salmenumre op, pyntes alter og holdes
børnetræf, alt sammen af kirkens frivillige.
børnetræf,
Nogle af opgaverne løses af gudstjenestegrupperne. Der er 5-6 mennesker i en gudstjenestegruppe, og de
5 gudstjenestegrupper har på skift
ansvaret for søndagens gudstjeneste.
Den gruppe, der har ansvaret for
den kommende søndags gudstjeneste,
mødes tirsdag aften kl. 18.30 – 19.30.
Her taler gruppen om søndagens
bibeltekst – siger den os noget dér,
hvor vi er i vores liv lige nu? Gruppen
kommer med forslag til salmer, og
fordeler praktiske opgaver i gudstjenesten.

Der er mange andre
måder at engagere sig på i
Gellerup Kirke
– se hjemmesiden eller kontakt
kirkekoordinatoren på
tlf. 86251810 for at
høre mere.

Alle kan være med, og vi håber, at
det, 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.
Hvis du vil være med eller bare er
lidt nysgerrig efter at høre mere, så
kontakt sognepræsterne (se kontaktinfo i kolofonen)
kolofonen).

