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De største drømme for din datter?
Hvad er mødres ønsker og håb for deres døtres fremtid? Vi spurgte 5 kvinder i
Gellerup, hvad de drømmer om for deres egne døtre.
AF: BIT BOEL BUHL

Karina Henriksen siger om drømme for sin
datter: ”Min største drøm er, at hun skal på
gymnasiet, og at hun fungerer socialt.”

Nadia Mirza mor til 6 siger om sin datter Aya
Mohamed:” Vi bor i Danmark, så jeg har den
samme drøm for hende, som for de sønner
der er født i Danmark. De går på universitet
og gymnasium, og jeg drømmer om at Aya
skal blive tandlæge. De muligheder var der
ikke for mine 3 børn, der er født i Irak.
Berit Daugbjerg har to døtre og siger: ”Jeg
ønsker, at de har et arbejde. Om det er som
advokat, pædagog eller kassedame er lige
meget, bare de gør det de vil.”

Meditativ dans
Det er onsdag aften. Vi er samlet
i kirken til meditativ dans. Alle er
landet og har hilst. Nu er det tid til
at ankomme med nærvær i kroppen. Søster Angela danser forrest i
pilgrimsdansen. Vi andre følger i en
lang række i vuggende bevægelser
med vægtoverføring fra det ene ben
til det andet. Trinene er enkle. Hånden ligger på skulderen af den, der er
foran, og tilsvarende mærker man en
let og beroligende tyngde på sin egen
skulder. En tavs række af pilgrimme
på vej i bøn.
Meditativ dans er gentagne bevægelser, som hjælper os til fordybelse,
stilhed og indlevelse i det kristne
mysterium. Det kræver ingen erfaring
eller tilmelding. Alle er velkomne!

Mine Øcalan siger om datteren Sule: ”Sule
blev for 6 år siden hjertetransplanteret
efter 8 års ventetid, så mit største ønske for
hende, er at hun har det godt og har en god
livskvalitet.”

Meditativ dans i
efteråret:

Marianne Machon, mor til 4 og heraf en
datter siger: ”Jeg håber, at hun klarer sin
uddannelse, bliver lykkelig, altid vil være
glad for at stå op om morgenen og ikke
venter alt for længe med at få børn.

Onsdag d. 26/8
Onsdag d. 30/9
Onsdag d. 28/10
Onsdag d. 25/11
Alle dagene fra
kl 19.00-21.00.
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Tema: Kvindestemmer - 100 års valgret

”Det er godt at kende én
kvinde, men det er bedre
at kende flere kvinder”
I en årrække har Kvindemuseet afholdt kulturmøder, hvor kvinder med
udenlandsk baggrund kan blive en del af en mentorordning. Ordningen giver
kvinder mulighed for bedre at forstå dansk kultur og samfund.
AF: TORBEN KIRKEGAARD

Det er en solrig forårsdag i Aarhus
midtby. Jeg står i indgangen til
Kvindemuseet, hvor jeg bliver taget
venligt imod af Susanne Balle, der
er netværkskoordinator på museet.
På hendes kontor fortæller hun mig
om mentorordningen, der er blevet
en stor succes. Mentornetværket
startede på initiativer fra KVINFO,
der i 2004 lavede et samarbejde med
Kvindemuseet. Baggrunden for mentorordningen var, og er stadig, mange
henvendelser fra udenlandske kvinder med forskellige spørgsmål om
livet i Danmark.
Susanne Balles arbejde går bl.a.
ud på at finde de rette mentorer til de
udenlandske kvinder. Der kan være
flere ting, de udenlandske kvinder
ønsker at bruge en mentor til: Det
kan fx være til at lære dansk sprog og
kultur at kende, eller til at finde ud af,
hvordan de kan komme i kontakt med
andre danskere. Det kan også være
hjælp til uddannelse og jobsøgning.

”Vi matcher kvinder, så de passer til
hinandens baggrund i videst mulig
omfang,” siger Susanne Balle, og
tilføjer, at mentorerne er danske
kvinder, der er forankret i det danske
samfund.
Mentorordningen giver også
mulighed for at mødes med andre
kvinder. Susanne siger med et smil:
”Det er godt at kende én kvinde, men
det er bedre at kende flere kvinder”.
Det giver alle de forskellige arrangementer også plads til. Der er alt lige
fra brunch med udenlandske retter
på menuen til workshops, foredrag og
museumsudstillinger.
Susanne er ansat i 10 timer om
ugen, men får også hjælp af en lille
gruppe frivillige. Der er over 90 mentorpar, og de udenlandske kvinder
kommer fra hele verden. Sidste år
kom kvinderne fx fra 24 forskellige
lande. Siden 2010 har Kvindemuseet alene stået for mentorordningen
i Aarhus og arbejdet støttes af Aarhus
Kommune.
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Kvinde på tværs
af kulturer
Hvordan ser kvinderollen ud i Libanon, og hvordan ser en palæstinensisk
kvinde på danske kvinders liv? Wissal El-Arid tænker ikke i det daglige over, at
hun er en kvinde, men hun mener samtidig, at det skinner igennem i hendes
prioriteter i livet.

W

AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

issal El-Arid er opvokset i
Libanon og kom til Danmark
i 1993. Det var en hård begyndelse,
hvor hun hverken kendte samfundet
eller sproget. Når hun gik på gaden,
følte hun sig som fra en anden planet:
”Jeg er opdraget af en far, der har
opfordret mig til at sige min mening
og udtrykke min holdning,” fortæller
Wissal El-Arid og fortsætter: ”Men
her i Danmark blev det taget fra mig,
for pludselig kunne jeg ikke - sproget
blev en barriere, der gjorde, at jeg
ikke kunne sige, hvad jeg ville. Jeg
følte mig handicappet, og det gjorde
mig utryg.” Overfor hendes børn blev

det vigtigt at vise, at hun var tryg i
det danske samfund for at kunne give
den følelse videre til hendes børn:
”Min mor viste mig, at hun var tryg i
Libanon. Hun hyggede med os børn,
selvom der var krig udenfor væggene,” fortæller Wissal El-Arid: ”For
at kunne være den samme rollemodel, blev jeg nødt til at engagere mig
i samfundet, så jeg kunne vise mine
børn tryghed.”

Kvinde i Libanon
- kvinde i Danmark
Ifølge Wissal El-Arid er forskellene
på at være kvinde i Libanon
Læs videre
og Danmark ikke store; i
indeni

Ny kvindekamp

رحلة عبر ثقافتين

I sit arbejde i Samvirket som netværkskoordinator har Wissal El-Arid
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bliver frivillige i foreningslivet. Jeg
tror, det er fordi kvinderne vil vise at
de tager et ansvar. De vil ikke vise sig
, fordi de er kvinder, men fordi de synes, det er vigtigt for livet i Gellerup.”
Hun fornemmer en form for kvindekamp under overfladen, men påpeger
samtidig, at det er meget forskelligt
alt efter hvilken kultur man kommer fra, hvilken kamp, der er brug
for. Dog mener Wissal El-Arid ikke at
ligestilling er muligt - heller ikke for
de danske kvinder: ”Jeg er arabisk
kvinde, jeg er født kvinde og jeg er
glad for at være en kvinde. Jeg skal jo
ikke være en mand, og jeg har heller
intet ønske om at være det. Kønnene
er ikke lige og ikke ens. Kvinder bliver
gravide, det gør mænd ikke, og derfor
må man lave reglerne, for at tilgodese de forskelle der er, i stedet for at
forsøge at udviske dem.”

.1993 على قول رايها ومن ثم أنتقلت الى الدنمارك في عام

BabySalmeSang

 كانت تشعر, عندما كانت تمشي في الشارع,البداية كانت صعبة
بانها من كوكب اخر لنها حينئذ لم تك��ن تع��رف البل��د و المجتم��ع
.و ل اللغة
وصال الرايد نشات في لبنان و تربت على يد اب ك��ان يش��جعها
.1993 على قول رايها ومن ثم أنتقلت الى الدنمارك في عام
 ان��ه:ولكن في الدنمارك فقدت بعضا من حريتها اذ تضيف قائلة
اخ��ذ من��ى لنن��ي وج��دت نفس��ي ل اع��رف اللغ��ة و ال��تي ص��ارت
 احسس��ت ب��اني.  فل��م اك��ن اس��تطيع ان اق��ول م��اذا اري��د, ح��اجزا
. .عاجزة و معوقة
 ك�انت تظه�ر بانه��ا تعي��ش بام�ان ف�ي, وعلى الرغ��م م�ن ك��ل ه��ذا
 ووصال الرائد تقول...المجتمع الدنماركي وخاصة امام اولدها
 و,والدتي ك�انت تظه��ر ل��ي بانه��ا تعي��ش بام��ان عن��دما كن��ا بلبن��ان
 وعل��ى الرغ��م م��ن ان,ك��انت تلع��ب و تتس��لى معن��ا نح��ن الطف��ال
.الحرب كانت تجرى بالقرب من بيوتنا
 كن��ت مض��طرة,ومن اجل ان اتمكن ان اكون قدوة ومثال ص��الح
 وهكذا كن��ت اتمك��ن م��ن,ان اشارك و اتفاعل مع شؤون المجتمع
.اظهار المان لولدي
ان الفروق��ات بي��ن الم��راة ف��ي...الراي��د. حس��ب م��ا ت��رى وص��ال
 ففي لبنان هناك درج��ة عالي��ة م��ن,لبنان و الدنمارك ليسن بكبيرة
 والشيء الوحيد الذي يربط.الديمقراطية و بضمنها حقوق المراة
.المراة هو التقاليد والتي تختلف كثيرا من اسرة الى اخرى

Juli

Tor

Søn 5. 10.00 Gudstjeneste v/NN

Hver torsdag klokken 12.30 i kirkerummet
AF KAREN E. HUUS

fra døden; de første der troede på
ham.
Måske er det derfor mænd og kvinder er lige i kirken?

Tre gange om året inviterer Gellerup
Kirke til BabySalmeSang
- et tilbud for børn i alderen 0-12
mdr. og deres forældre.
Alle er velkomne! Forløbet koster
100 kr., der går til dækning af kaffe/
te og frugt

Her kommer det ikke an på at være
jøde eller græker, på at være træl eller fri,
på at være mand og kvinde,
for I er alle én i Kristus Jesus.

Formålet er at give børnene en fornemmelse af kirkerummet og kirkens
musik og at lære forældrene nogle
lege, sange og salmer, der også kan
leges og synges derhjemme.
Næste hold starter torsdag den 20.
august kl. 12.30
Tilmelding til kirkekontoret.

4. 12.30 Babysalmesang. Se foromtale

9.30

Fødselsdagsbrunch, Gellerup
Kirkes fødselsdag

11.00 International gudstjeneste v/
Karen Huus
Tor

11. 12.30 Babysalmesang. Se foromtale
16.30 Rytmisk kor

Lør

13. 10.00 International busudflugt til
Kaløvig Slotsruin med madkurve

Søn 14. 10.00 Gudstjeneste v/Unna-Pernille
Gjørup
12.00 ”Den politiske situation og
arbejdet for forening i Israel/
Palæstina” v/ teolog Peter
Ulrich Jensen
18.30 Taizé-bøn
Tir

16. 18.30 Menighedsrådsmøde

Tor

18. 17.00 Værestedsaften

Søn 21. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tor

25. 17.00 Børnegudstjeneste

Søn 28. 10.00 Gudstjeneste v/Unna-Pernille
Gjørup

Søn 12. 10.00 Gudstjeneste v/Unna-Pernille
Gjørup
Søn 19. 10.00 Gudstjeneste v/Unna-Pernille
Gjørup
Søn 26. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

August
Søn 2. 10.00 Gudstjeneste v/Unna-Pernille
Gjørup
Søn 9. 10.00 Gudstjeneste v/Unna-Pernille
Gjørup
18.30 Taizé-bøn
Tir

11. 18.30 Menighedsrådsmøde

Tor

13. 12.30 Babysalmesang. Se foromtale
17.00 Værestedsaften

Søn 16. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Ons 19. 19.00 ”Om kultur og religion i Israel/Palæstina” v/ formand
for Bethlehems Venner, sognepræst Niels Peter Jacobsen
Tor

20. 12.30 Babysalmesang. Se foromtale

Søn 23. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tir

25. 13.00 Sogneeftermiddag.
Se foromtale

Ons 26. 19.00 Meditativ dans

Sognepræst Unna-Pernille Gjørup
vikarierer for sognepræst Niels
Hviid i perioden: d. 5. maj til
d. 23. august.

AF: DANIEL HENOCH RASMUSSEN

Menighedsrådet ved Gellerup Kirke
har været sammen i en weekend på
et lejrsted i naturskønne omgivelser
nær Silkeborg. Vi har talt om visioner
og strategier for, hvordan vi i menighedsrådet gerne ser menighedslivet
omkring Gellerup Kirke udvikle sig.
Vi fik talt om mange emner, store og
små, og vi har fået ny inspiration med
hjem til menighedsrådsarbejdet.
Et af de begreber, vi gerne vil arbejde med er ”medvandrer”. Livet kan
sammenlignes med en vandring fra
fødsel til død. Forskellige begivenheder og forløb i vore liv kan være som
en vandring fra et sted til et andet.
I flere kristne kirkesamfund har
der været en tradition for at tage på

Juni
Søn 7.

Medvandrer
رحلة عبر ثقافتين

Tirsdage kl. 8.45

16.30 Rytmisk kor

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:
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 و,والدتي ك�انت تظه��ر ل��ي بانه��ا تعي��ش بام��ان عن��دما كن��ا بلبن��ان
 وعل��ى الرغ��م م��ن ان,ك��انت تلع��ب و تتس��لى معن��ا نح��ن الطف��ال
.الحرب كانت تجرى بالقرب من بيوتنا

Andagt

Kalender:

Gal 3,28

 ان��ه:ولكن في الدنمارك فقدت بعضا من حريتها اذ تضيف قائلة
اخ��ذ من��ى لنن��ي وج��دت نفس��ي ل اع��رف اللغ��ة و ال��تي ص��ارت
 احسس��ت ب��اني.  فل��م اك��ن اس��تطيع ان اق��ول م��اذا اري��د, ح��اجزا
. .عاجزة و معوقة

 كن��ت مض��طرة,ومن اجل ان اتمكن ان اكون قدوة ومثال ص��الح
 وهكذا كن��ت اتمك��ن م��ن,ان اشارك و اتفاعل مع شؤون المجتمع
.اظهار المان لولدي
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"Min mor viste mig, at hun var tryg i Libanon.
et ene
Hun hyggede med os børn, selvom der var krig
udenfor væggene," fortæller Wissal El-Arid:
"For at kunne være den samme rollemodel blev
jeg nødt til at engagere mig i samfundet, så jeg
".kunne vise mine børn tryghed
Kvinde i Libanon - kvinde i Danmark
Ifølge Wissal El-Arid er forskellene på at være
kvinde i Libanon og Danmark ikke store; i
Libanon er der en høj grad af demokrati og
deraf rettigheder for kvinder. Det eneste, der kan
binde kvinder i Libanon, er traditionerne, som er

Gennem hele beretningen om Jesu
liv er der fyldt med mænd. Disciplene
var mænd; dem der skrev fortællingerne ned var mænd; dem der
forrådte og svigtede var mænd; vennerne, modstanderne og bødlerne
var mænd. Dem der blev talt; dem der
blev regnet med; dem der gjorde en
forskel var mænd
– eller er det nu også så entydigt?
Een ung kvinde ændrede verdens
gang. –Hun fødte Jesus. Maria hed
hun og var bare en almindelig og alt
for ung pige fra Nazareth. Hun bar Jesus; ammede ham; passede på ham;
elskede ham
En håndfuld kvinder var de første
ved den tomme grav; de første der
mødte Jesus, da han var vendt tilbage

R
og iv
ge ud
m

Libanon er der en høj grad af demokrati og deraf rettigheder for kvinder.
Det eneste, der kan binde kvinder i
Libanon, er traditionerne, som dog er
meget forskellige fra familie til familie. Alligevel oplevede Wissal El-Arid
én stor forskel: ”I Danmark er der høj
status for en kvinde i at gøre karriere.
Børn og familie er noget, som man
måske levner plads. I Libanon er det
anderledes; der er det høj status at
være hjemmegående og tage sig godt
af sine børn.” Hun kan godt synes, at
det er ærgerligt for de danske kvinder, at karrieren fylder så meget, men
det vigtigste er, at finde balancen:
”Selvfølgelig skal der både bruges tid
på familien og karrieren, men det ene
må ikke lide under det andet.”

Mændenes verden...

pilgrimsrejser
på tidspunkter, hvor man
har stået over
for afgørende
valg i sit liv.
Når to mennesker vandrer sammen,
åbner det for dybe samtaler om, hvad
der er vigtigt i ens liv. Ingen har retten til at diktere, hvordan den anden
skal leve, men de kan begge blive
opbygget og inspireret af, hvad den
anden har med af erfaringer. Hvis vi
kan bringe mennesker sammen til en
dyb og fortrolig snak, om det, der er
vigtigt i vore liv, vil det kunne styrke
os som enkeltindivider og som fællesskab.

Organist David Schmidt vikarierer for organist Martin Hornstrup
i perioden: d. 7. april til d. 7. juni.

Sogneeftermiddage
Hver anden tirsdag kl. 13.00 i Gellerup Kirkes menighedslokaler
Har du lyst til mere viden og mere
fællesskab i dit liv og er du + 60, så
er Sogneeftermiddag i Gellerup Kirke
måske noget for dig!
To tirsdage i måneden er der sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00.
Vi mødes i kirkens underetage, hvor
vi drikker kaffe, hygger os, hører
foredrag, ser film, tager på udflugt og
synger.

Eftermiddagene er åbne for alle, og
der kræves ingen tilmelding. Det er
gratis at deltage, men der betales 20
kroner for kaffen.
Er man dårligt gående er der mulighed for at bestille taxatransport på
kirkekontoret tlf. 86 25 18 10 senest
kl. 12.00 på mødedagen.
Efterårssæsonen starter tirsdag
den 25. august klokken 13.00 og du
er hjertelig velkommen.

Tor

27. 12.30 Babysalmesang. Se foromtale
17.00 Børnegudstjeneste

Søn 30. 10.00 International gudstjeneste v/
Karen Huus
12.00 Menighedsmøde

September
Tor

3. 12.30 Babysalmesang

Fre

4. 18.00 International aften

Søn 6. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tir

Vidste du at ...
... folkekirkemedlemmer i Gellerup Sogn, frit kan vælge mellem begravelse/bisættelse fra
Gellerup Kirke eller Brabrand
Kirke. En præst fra Gellerup
følger med til Brabrand.

8. 13.00 Høstgudstjeneste i samarbejde med Lokalcenteret
19.30 Koncert med Dissing og Las

