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At have hjerteblod
i to lande
FOTO: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

Det har længe været diskuteret, hvad det egentlig vil sige at være dansk, og
hvad der skal til for at høre til i et land. Vi har mødt dansk-egypter Akmal Safwat og biskop Henrik Wigh-Poulsen til en snak om, hvad det vil sige at have
sit hjerte i to lande - og om det er muligt.
AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

De to mænd er fra hvert sit land,
har hver sin religion, men føler sig
begge danske. Men hvad er det at føle
sig dansk? Man må føle sig dansk i
hjertet, mener Henrik Wigh-Poulsen
og forklarer: ”Det er ikke noget som
andre kan se eller afgøre, om man er
dansk eller ikke dansk.” Han er inspireret af Grundtvigs citat: ”til et folk De
alle høre som sig regne selv dertil, har
for modersmålet øre har for fædrelandet ild”, og mener at dét, at have
ild for fædrelandet er, at man gør sit
bedste for at være borger i samfundet. Akmal Safwat er enig: ”Dét, der

gør, at man hører til i et land, er at
man føler, at man har mulighed for
at bidrage, at man bliver hørt, at man
kan deltage i det ene og andet og kan
være med til at ændre på samfundet.”

Identitet som gave
Akmal Safwat sukker, da jeg spørger
hvad han synes, der er mest trættende ved danskhedsdebatten: ”Må
jeg være ærlig?”, siger han spørgende med et smil: ”Alt! At tale om
danskhed, som om det er fastlagt på
forhånd og ikke noget, man skaber,
det er, efter min mening, forkert. Der

Læs videre
indeni

er en palæstinensisk poet, Mahmoud
Darwish, der skriver at identitet ikke
er noget du arver, men det, du giver
videre. Det er det, man giver til sine
børn, som så skaber deres egen identitet med det. Danskheden er ikke
noget fast.” Her er Henrik Wigh-Poulsen enig og uddyber: ”I ethvert lands
tilblivelse, i ethvert folks tilblivelse,
er der altid kommet nye til. En kultur,
et folk, en nation er altid i bevægelse,
for ellers forstener den i et billede af
noget, der var engang.”

Mødet mellem kulturer
De mener begge, at der ikke er problemer i at være dansk og muslim, men
at det handler om, hvor ens loyalitet
ligger. Henrik Wigh-Poulsen forklarer: ”Troen er det, der bor i hjertet på
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Overlæge på kræftafdelingen ved
Aarhus Universitetshospital

én, men vi er jo også borgere i et land
og et fællesskab. Kristendommen er
der for mig, ligesom islam er der for
Akmal, men det forhindrer os ikke i at
være mennesker sammen og borgere
i det samme land.” Akmal Safwat
nikker og uddyber, at han er træt
af at debatten fokuserer på, at han
skal give op på noget i sig selv for at
kunne passe ind i Danmark: ”Jeg har
levet 30 år i Egypten og havde hele
mit liv der. Nu er jeg både egypter og
dansker, og føler, at jeg kommer med
noget ekstra, som jeg kan bidrage
med.” Henrik Wigh-Poulsen nikker
genkendende: ”Vi har jo alle noget
med os i bagagen, som vi ikke kan
krølle sammen og smide væk, men i
stedet bruge til at berige den situation
vi er i, i dag.”
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MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

Det store
fællesskab
I menighedsrådet arbejder vi, som
resten af kirken, med visionen for øje;
at have Jesus Kristus i centrum, at
være båret af fællesskab og engageret
i verden. Man kan sige, at den første
del er kirkens fundament for de to
næste.
Gellerup kirke er et mangfoldigt
og favnende fællesskab. Det er i hvert
fald dét vi bestræber os på. Men det
kommer man dog ikke sovende til.
Derfor er det en fælles opgave at opmuntre til en forankring og udvidelse
af dette fællesskab. I den forbindelse
arbejder menighedsråd og ansatte
med at sætte fornyet fokus på den

eksisterende
vision, for
derved hjælpe
menighedens AF: MARTIN NØRGAARD
samling på
vej, og ikke
mindst bringe fokus og enkelthed i
vores fælles kirke-hverdag.
I nærmiljøet engagerer kirken,
både ansatte og frivillige, sig ligeledes i tiltag og initiativer, diakonalt, socialt og folkeligt, som netop
trækker samme underfundige læs
– kærligheden til Gellerups perfekte
uorden.

FOTO: FIE DØMLER

Kærligheden gør det
fremmede hjemligt
N

AF: NIELS HVIID

år man er et privilegeret menneske som mig, der aldrig er
flygtet fra sit land, er det svært at
forestille sig, hvordan det må være at
tage afsked med alt hjemligt, alt det
kendte og tygge. Når jeg har mødt
mennesker med voldsomme flygtningehistorier, kan jeg godt tænke:
Hvordan bliver man menneske igen?
Hvordan finder man et håb igen?
Hvordan finder man et hjem midt i alt
det fremmede?
Jeg mødte en familie med en stærk
fortælling. Den gamle mor havde
aldrig lært at tale dansk. Hun kunne
ikke læse og skrive på sit eget sprog,
og med en flygtningehistorie i bagagen, var forudsætningerne for at blive
integreret i det danske samfund ikke
de bedste. Men Danmark var hjem.
Ikke alle hendes børn var her, men
nogen af dem var, og det vigtigste for
hende var at være, hvor de var. Og i

Danmark mødte hun nye mennesker,
nogle få, som fik en kolossal betydning, og blev som en slags familie.
Dén families erfaring kan måske
formuleres sådan, at kærlighed kan
gøre det fremmede hjemligt.
Samtidig var det familiens erfaring, at Guds kærlighed gør et hvert
sted hjemligt. De formulerede det på
den måde, at ”vores sande hjem er
hos Gud”. Jeg synes, at det kaster et
smukt lys over både livet og døden.
Når Gud er med os med sin kærlighed, er intet sted fremmed for os.
Selv døden – det mest fremmede og
ukendte – bliver ”hjem”, fordi Gud
også vil møde os dér med sin kærlighed.
Med Guds kærlighed i ryggen er
ethvert ukendt sted hjem for os. Og
det er vores opgave at gøre verden lidt
mere hjemlig for mennesker omkring
os.

Værestedsaften
Torsdag d. 15. juni og 17. august kl. 17.00 -19.30 i Gellerup Kirkes underetage
En torsdag om måneden er der værestedsaften i kirkens underetage.
Vi begynder kl. 17 med en kop
kaffe, småkager og god tid til snak.
Derefter serveres varm mad. Vi slutter aftenen med et kort program, hvor

vi synger sammen og hygger os til kl.
19.30.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Flere oplysninger kan fås hos tovholder Tove Køster tlf. 86 755602

EUTOPIA International festival
26.-30. juli er der fuldmåneevent
i Gellerup med teater, debat, dans,
cirkus, musik og mad fra hele verden. Gellerup Kirke er med, dels som
et åbent rum, man kan besøge med
løbende små aktiviteter og dels med
to større koncerter:
Fre. 28/7 kl. 22:30: Meditationskoncert. Theatre of Voices opfører

værket ”Stimmung” af Karlheinz
Stockhausen. Sluk mobilen. Sæt tiden
i stå. Og lad dig forføre af stemmeleg
omkring fuldmåne.
Lør. 29/7 kl. 22:30: Kiev Kammerkor synger traditionel ortodoks
kirkemusik. Et kor i verdensklasse.
Smukkere kan ikke blive.

Jazz på dansk
Onsdag d. 16. august kl. 16.30
Fredspladsen foran Gellerup Kirke.
Denne eftermiddag kommer fredspladsen mellem kirken og biblioteket
til at summe af jazz. Med indlevelse
og respekt bearbejder orkesterets 4
musikere sange fra den danske sangskat og tilfører dem swing, nye beats
og lækre harmonier. Orkesteret ledes
af den karismatiske pianist Martin
Schack og med sig har han nogle af
landets førende jazzmusikere: Morten
Ramsbøl (bas) og Morten Lund (trommer) samt Jacob Fischer (guitar).

Kom i sensommerstemning og oplev,
hvordan dansk sang også kan lyde.
Fri entré

www.gellerupkirke.dk and
www.facebook.com/gellerupkirkeliv.
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Gellerup kirkedage bliver
i år den 16. – 17. september

Kalender:
Juni

August

Tor

Søn 6. 8.30 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus

1. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Søn 4. 9.30 Fødselsdagsbrunch
11.00 International gudstjeneste
v/Niels Hviid

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

Man 5. 10.00 Friluftsgudstjeneste
i Botanisk Have
14.00 Grundlovsdag ved
Brabrand Sø

Ons 16. 16.30 Koncert m. Jazz på dansk.
Se omtale

Tir

Søn 20. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid

6.

Sogneeftermiddag udflugt
til Moesgaard. Tilmelding
senest 29. maj. Mødetidspunkt ved kirken, ved ønske
om samkørsel, oplyses ved
tilmelding.

Tor

8. 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

Lør

10. 10.00 International udflugt til Himmelbjerget. Tilmelding senest
2. juni. (Begrænsede pladser)

Søn 11. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
11.30 Menighedsmøde
17.00 Taizé-bøn

Tir

Tor
Tir

15. 17.30 Menighedsrådsmøde

17. 17.00 Værestedsaften
24. 16.30 Fyraftenssang

Søn 27. 10.00 International skabelsesgudstjeneste v/ Karen Huus
11.30 SalmesangsSøn
Tir

29. 13.00 Sogneeftermiddag

Tor

31. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

September
Søn 3. 8.30 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid

Tir

13. 17.30 Menighedsrådsmøde

Ons 6. 19.00 Meditativ dans

Tor

15. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Tor

7.

Søn 18. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Fre

8. 18.00 International aften

Tor

Søn 10. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
17.00 Taizé-bøn

22. 12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

12.30 Babysalmesang
16.30 Fyraftenssang

Søn 25. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Juli
Søn 2. 8.30 Fælles morgenmad
10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
Søn 9. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
Søn 16. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Søn 23. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Ons-Søn
26.-30.

Fuldmåneevent. Se omtale

Fre

28. 22.30 Meditationskoncert. Theatre
of Voices: ”Stimmung”

Lør

29. 22.30 Koncert med
Kiev Kammerkor

Søn 30. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus

Andagt

Tirsdage kl. 8.45

Hvad skal der til for at blive
Er det et pas, et statsborgerbevis, en lyst til frikadeller eller en fejlfri udtale
af: ”Rød-grød-med-fløde”? Debatten om danskhed er meget aktuel, og den
kan være hård. Derfor har legeinstruktørerne fra Fritidspatruljen i Gellerup nu
været på kursus, så de kan snakke med de unge om, hvordan de skal forholde
sig til debatten.
AF TORBEN KIRKEGAARD

”Vi ville gerne være på forkant, så
vores legeinstruktører kan hjælpe de
unge til at begå sig i danskhedsdebatten med reflekterede svar når de
støder på den”, siger Gihad Kaaouach,
der er ansat i Fritidspatruljen.
”På kurset oplevede vi, at debatten ikke var ny for de unge legeinstruktører”, siger Gihad Kaaouach.
”De havde hørt den mange gange i

medierne, men det var positivt at de
i forvejen var så reflekterede over debatten. Gihad fortæller, at ingen af de
unge gav udtryk for at det var svært
for dem, men han tror, at debattens
negative tone påvirker dem alle sammen på en eller anden måde.

Vi har alle fordomme
”Jeg tror man kan have det svært med
debatten, hvis man ikke har argu-

Voxpop: Hvornår er man da
AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

Laura Bjørg Serup Petersen

Chadi Alikayed

studerende ved Aarhus Universitet

Brabrand Boligforening

Tror ikke det er en kvalitet ved personer, men noget
som ligger mellem personer; det er noget med høflighed, hensyn, respekt, ligeværd. Desværre er danskhed
også nogle gange at være reserveret og en lille smule
firkantet - måske vores danskhed godt kunne skrues
lidt ned på det område?

Altså ud fra mit synspunkt,
har fået sit danske statsborg
ja til at være en del af det he
drikke øl, spise svin og gå i b
Jeg har mange venner, der i
danskere alligevel. Jeg syne
vil definere om man er dans
om hvordan man skal være f

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

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

e dansker?

menter til at imødegå den, for så er
det nemt bare at se politikerne som
racister”. Gihad oplever, at mange
bare ønsker at se fremad og ikke hele
tiden blive i stereotyperne.
”På kurset arbejdede vi bl.a. med
fordomme og det, at vi alle sammen
har nogle forforståelser om hinanden”, siger Gihad Kaaouach. ”Og
det har hjulpet os til at forstå, at fx

racisme ikke er noget der kun findes
blandt fx danskere, men at det er noget fællesmenneskeligt. Den er god at
have med når vi skal ud over os-demtænkningen”.
”Jeg har en forhåbning om, at det, de
har lært, både kan smitte af på de unge
som Fritidspatruljen har kontakt til og
på de familier, hvor de unge kommer
fra”, afslutter Gihad Kaaouach.

ansk?

Kaltumo Guraa
medejer af SomaliFood

så er man dansk, når man
gerskab. Så har man sagt
er samfund. Men skal man
byen for at være dansk?
ikke gør de ting, men er
es det er kritisk, når nogle
sk eller ej og har meninger
for at være dansk.

Jeg synes, det er medmenneskelighed og medfølelse,
der er vigtigst - ikke hvilken nationalitet, man har.
Jeg synes ikke, jeg fornemmer racisme i samfundet,
selvom der er fokus på hvor splittede vi er - der er så
mange mennesker, har medfølelse og kommer mig og
mine børn i møde. At hjælpe andre, det synes jeg er
vigtigere end at bestemme om man er dansk eller ej.
For mig er danskhed, venlighed, imødekommenhed og
nysgerrighed.
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International Cafe
Gellerup Kirke har åbnet en ny internationale café om onsdagen i SleepIns lokaler Gudrunsvej 82 – lige uden
for kirkedøren.
Caféen er opstået ud af et engagement blandt frivillige fra Gellerup
Kirke, opfordring fra Lokalcenteret
og Aarhus Kommune og velvillighed
til at åbne lokaler til formålet fra
Sleep-In.
Caféen har åbent hver onsdag fra
kl. 13.00-16.00 og byder på en kop
kaffe, te og kage samt muligheden for
hyggeligt samvær, spil og bruge sit
danske sprog. Der kan også laves lidt
forskellige kreative sysler. I cafeen
vil der altid være arabisktalende til
stede. Alle nationaliteter, religioner,
aldre og køn er velkomne!
Tag meget gerne din internationale
ven i hånden og kom med til en hyggelig eftermiddag i godt selskab lige
midt i Gellerup.
Har du brug for en at følges med,
kan du ringe til Gellerup Kirke.
51382280

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

