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Henrik Stubkjær har
besøgt Haiti efter
jordskælvet i 2010.
Her ses han i en lejr for
dem uden hjem efter
jordskælvet sammen
med Joseph Kincy, der
leder lejren.

gellerup
Tem
a om

Marts 2011 - maj 2011
“Min
drøm
mekir
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og kommende arrangementer.
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Den globale
drømmekirke
Kirken sprænger alle grænser og rækker ud til mennesker i nød, når
Folkekirkens Nødhjælp holder sogneindsamling d. 13. marts. For min
næste er ikke kun min nabo, men også de katastroferamte jeg ser på
tv, mener Henrik Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
AF CHRISTINA JENSEN

H

enrik Stubkjærs drømmekirke
er et sted, hvor vi kan se bort
fra de mange menneskelige skel, han
mener vi sætter op, f.eks. nationalitet, race eller seksuel observans.
- For mig at se er det en kirke, som
er åben for mennesker omkring den;
et helle i et samfund, hvor det tit går
meget stærkt. Det er også det sted,
hvor du kan søge hen, hvis du får
brug for hjælp, siger han. Hans drømmekirke er båret af fællesskab.
- Verden er noget, vi har fået givet
som en gave, og Gud skabte mennesket i sit billede og skabte dem til at
leve i fællesskab, siger han.

Et grænsesprængende budskab
Men for Henrik Stubkjær er den kristne kirke global – derfor må det også

være naturligt for kirken at blande sig
i de store globale dagsordener, f.eks.
når det gælder klimadebatten og sult
på verdensplan.
- Den kristne kirke er universel i sit
udgangspunkt. Det er en kirke, der
ønsker at nå alle mennesker med
et budskab om håb, om frelsen og
med evangeliets grænsesprængende
budskab: At mennesket er elsket på
forhånd, og at vi alle som mennesker
står med en del af vores medmenneskes liv i vores hænder, siger han.

Min næste?
At tage ansvar for hinanden er ifølge
Henrik Stubkjær ikke noget, der kun
skal foregå kristne imellem – vi må også række
Læs videre
indeni
ud til hinduer, muslimer
og andre, for kirken

er ikke bundet af menneskeskabte
grænser.
- Den kristne kirke er netop grænsesprængende – for kirken må det
være nøden, der sætter dagsordenen.
Det handler om at møde næsten, og
det er selvfølgelig min næste, jeg
møder på min vej, min nabo, min
familie, men det er også min næste,
som jeg møder i fjernsynet, når vi ser
katastroferne, siger han.

i balancen mellem rige og fattige i
verden.
- Den kristne hjælp ser ikke kun på
nøden, men ser også bagom og ser på
de strukturer, der gør, at mennesker
havner der, hvor de er. Der må vi som
Folkekirkens Nødhjælp eller som kirke tale uretten imod, når vi arbejder i
verden, siger Henrik Stubkjær.

Vi må tale uretten imod
De penge, der bliver samlet ind ved
sogneindsamlingen d. 13. marts
bliver sendt derhen, hvor der er størst
behov, forklarer Henrik Stubkjær.
Han fortæller, hvordan Folkekirkens
Nødhjælp både arbejder med akut
hjælp, langsigtet hjælp og ved at gå
i dialog med politikere i Danmark
og Europa for at ændre skævheder

Søndag d. 13. marts afholder Folkekirkens
Nødhjælp sogneindsamling over hele landet.
Pengene fra sogneindsamlingen går til
Folkekirkens Nødhjælps arbejde, bl.a.:
• Nødhjælp ved naturkatastrofer som
følge af klimaforandringer, der rammer
verdens fattigste
• Bekæmpelse af sult ved bl.a. landbrugsudvikling i u-lande
• Minerydning i krigs- og konfliktfyldte
områder
• Oplysning om og bekæmpelse af AIDS
Læs mere på www.noedhjaelp.dk.

Det havde jeg alligevel aldrig drømt om!
Af næstforkvinde i menighedsrådet Tine Engrob Nielsen
Foran mig på bordet ligger et fyldigt
og alligevel slet ikke færdiggjort
mindmap ud fra ordet: DRØMMEKIRKEN. Det peger i alverdens retninger
og afspejler mine drømme om kirken,
forstået som det gudshus jeg besøger
bl.a. om søndagen. Men det viser også
mine overvejelser om, hvad andre
muligvis kan have af drømme om
kirken.
Hvilken kirke drømmer du om?
Kirken som det sted, du kan komme
og blive set af andre, eller som det
sted, du kan være alene med Gud?
Det hellige sted, hvor man er ordentlig og ydmyg, eller stedet, hvor man
føler sig så meget hjemme, at man
kan futte rundt i strømpesokker? Og
er drømmekirken det sted, hvor præsten prædiker præcis det, du ønsker
at høre?
Alting bliver ikke altid, som jeg
havde drømt - oftest helt anderledes.

Og nogle gange meget bedre. Måske
fordi jeg i første omgang ikke havde
fantasi til at forestille mig ”det bedre”.
Og måske ved Gud, at ikke alle mine
drømme holder, men han hjælper mig
til at finde glæde i det, som kom og er.
Måske…
Er Gellerup Kirke min drømmekirke? …det tror jeg, den er blevet.

Drømte mig
en drøm i nat…
AF SOGNEPR ÆST ANNETTE BROUNBJERG BENNEDSGAARD

De er ikke noget særligt at se på
En samling helt almindelige mennesker
Ekklesia, kaldt sammen
Det er Gud selv der kalder
Kirken
Menigheden
Han forener, som var vi ét legeme
Han ophøjer det skrøbelige og magtesløse. Og se det er en menighed, en
kirke: en sladretante, en blærerøv,
en undviger, en medløber, en deprimeret, en forædt, en stresset og en
selvbevidst rawfoodentusiast
En menighed:
fælles om at lytte
fælles om at søge Guds nærhed
fælles om at ville tage imod
fælles om at søge at leve Gud nær
fælles om at ville leve enkelt

Bestemt af Gud til at være lys og salt
for hinanden
for den der sidder lige ved siden af og
for alle andre vi møder
Et fællesskab der ikke er funderet på
supermænd og -kvinder, men på at
Guds kærlighed overgår al forstand
Et fællesskab der hellere vælter
borde, stole og regeringskonferencer
end ser på at mennesker systematisk
undertrykkes, ydmyges og gives
umenneskelige livsvilkår i Gellerup, i
Danmark og i den store vide verden

En kirke hvor småting som salmevalg
og alverdens aktiviteter ikke får lov at
overskygge verdens tilstand af i dag.
En flok mennesker der er blevet afhængige af bøn. Ikke som de frommes
holdeplads men som et sted hvor vi
igen og igen får lov at møde Gud midt
i verdens vidunderlige virvar.
Drømte en drøm om en kirke i nat
hvor mennesker stimler sammen i
håb og længsel efter at leve Gud nær.
En kirke der er bøjelig og føjelig
konstrueret af undselige og ustabile
materialer
mennesker af kød og blod.
Drømte mig en kirke i nat
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Cafékoncert med Aera
Tirsdag den 22. marts kl. 19.30
Gellerup Kirkes underetage
Fire rutinerede musikere, fra
sammenhænge som Creamy, Simon
Mathew og Stainless, er gået sammen
for at dyrke deres rødder i den danske
salmeskat. Salmernes tekstunivers
rummer en dybde og melodierne en
skønhed, som Aera bærer videre med
nærvær og intensitet i arrangementer
af poplyd og folketone. Entré: 50,inkl. snacks.

Gospelkoncert med Gunnertoft Gospelsingers
Tirsdag den 5. april kl. 19.30 i Gellerup Kirke
Gunnertoft Gospelsingers leverer gospel på allerhøjeste niveau.
Repertoiret er en blanding af gammelkendte gospelsange og nyere ting
samt smagsprøver fra korets nyudgivne CD. Fejende, festlig, sprudlende
gospel! Entré 100,- (studerende 75,-)

Cafékoncert med
Willy Egmose Trio
Fredag den 27. maj kl. 19.30
Gellerup Kirkes underetage
Den anerkendte organist, salmekomponist og jazzpianist Willy Egmose gæster kirken med sin jazztrio.
Trioen er kendt for dens bearbejdelser af danske salmer (jazzkoraler)
og for at være foregangsmænd for
rytmisk musik i kirken. Ved koncerten kan man høre nogle af de allernyest komponerede danske salmer
i en swingende og medrivende stil
med garanteret velbehag for lytteren!
Entré 50,- inkl. snacks

Gellerup Kirkes
fødselsdag

Søn
den 5.dag
juni.

Den 6. juni kan Gellerup Kirke fejre sin 35 års
fødselsdag. I år indbyder menighedsrådet til et festligt program om
søndagen op til fødselsdagen.
Kl. 9.30: Fødselsdagsbrunch
Kl. 11.00: Fødselsdagsgudstjeneste
Kl. 13.00: Fødselsdagskoncert ved
Gellerup Kirkes organist Martin L.
Hornstrup og violinist Matthias von
Niessen

Sognepræst Niels Hviid holder forældreorlov
i perioden 21. februar – 12. juni 2011 (begge
dage inkl.). Fra 5. april vil Jens Birk være
konstitueret i stillingen.
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1.

13.00 Sogneeftermiddag.

Tor

3.

12.30 BabySalmeSang.

Søn 6.

10.00 International fastelavnsgudstjeneste, v/Annette
Bennedsgaard.
Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning og fastelavnsboller i underetagen.

Søn 13. 10.00 Gudstjeneste v/
Kåre Schelde Christensen.
Efter gudstjenesten er der
afskedsreception for Kåre.
11.30 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
Tir

15. 13.00 Sogneeftermiddag.

Tor

17. 12.30 BabySalmeSang.
17.00 Værestedsaften med fællesspisning.

Lør

Hver
Tirda
g:

Morg
enan
dagt
kl. 8
.45

23. 22.00 Midnatsgudstjeneste, Påskenat, v/Annette Bennedsgaard. mørket venter vi på
budskabet om Jesu opstandelse, og som et synligt tegn
på opstandelseshåbet går vi
rundt om kirken med brændende fakler. Efter gudstjenesten er der suppe.

Søn 24. 10.00 Gudstjeneste, Påskedag, v/
Annette Bennedsgaard.
Vi fejrer Jesu opstandelse.
Man 25. 10.00 Rytmisk Gudstjeneste,
2. Påskedag, v/Annette
Bennedsgaard.
Tor

28. 16.30 Børnegudstjeneste.

Fre

29. 18.00 International aften:
K aldæisk aften.

Maj

Søn 20. 10.00 Gudstjeneste v/Annette Bennedsgaard.
Efter gudstjenesten er der
menighedsmøde.

Søn 1.

10.00 Gudstjeneste
v/Annette Bennedsgaard.

Søn 8.

10.00 Gudstjeneste v/Jens Birk.

Tor

Søn 15. 10.00 International Gudstjeneste
v/Annette Bennedsgaard.

24. 12.30 BabySalmeSang.

Søn 27. 10.00 Gudstjeneste v/Inge Lise
Skole Christensen
Tor

31. 12.30 BabySalmeSang.
16.30 Børnegudstjeneste AFLYST

Tor

19. 17.00 Værestedsaften med fællesspisning.

Fre

20

April

10.00 Gudstjeneste med konfirmation, Stensagerskolen,
Bededag, v/Annette Bennedsgaard.

Søn 3.

10.00 Gudstjeneste v/Annette
Bennedsgaard.

Søn 22. 10.00 Gudstjeneste v/Jens Birk.
Tor

26. 16.30 Børnegudstjeneste.

Tir

5.

19.30 Koncert med Gunnertoft
Gospel Singers.

Fre

27. 19.30 Cafékoncert med
Willy Egmose Trio.

Tor

7.

12.30 BabySalmeSang.

Søn 29. 10.00 Gudstjeneste v/Jens Birk.

Søn 10. 10.00 Gudstjeneste v/Jens Birk.
Tir

12. 13.00 Påskegudstjeneste v/ Jens
Birk. Efterfølgende kaffe på
Lokalcentret.

Søn 17. 10.00 International familiegudstjeneste. Palmesøndag, v/
Jens Birk. Børnene bærer lys
og påskeliljer ind i kirken.
Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost, og vi synger
påsken ind.
Tor

21. 19.00 Måltidsgudstjeneste, SkærTor, v/Jens Birk. Vi mødes i
kirken til en stemningsfuld
gudstjeneste omkring spisebordet til minde om Jesu
sidste måltid.

Fre

22. 10.00 Gudstjeneste, Langfredag,
v/Jens Birk. Ved en højtidelig
og stille gudstjeneste, hvor
orgelet tier og kirkens kor
synger, mindes vi Jesu død.

Juni
Ons 1.

18.00 International aften.

Tor

10.00 Gudstjeneste, Kristi Himmelfartsdag, v/Jens Birk.

2.

Søn 5.

9.30

Kirkens 35 års fødselsdag.
Brunch i kirkens underetage.
11.00 Festgudstjeneste og kirkens
fødselsdag, v/Annette Bennedsgaard.
13.00 Fødselsdagskoncert ved organist Martin L. Hornstrup
og Matthias von Niessen.

gellerup

Iben Schrader bor i Gellerup
og er med i en af kirkens
gudstjenestegrupper.

Tanker fra menigheden
”For drømmene er ikke større end de der drømmer dem..” sådan synger
TV2. Vi har spurgt os for i menigheden om ”drømmekirken”. Menigheden er de levende sten, som udgør kirken, og kun hvis vi deler vores
drømme, kan vi sammen gøre dem til mere end blot en drøm. I det følgende deler Iben Schrader sin drøm om en åben kirke.
AF LARS BENNEDSGAARD

Min konfirmationspræst sagde
engang til mig, at ens hjemkirke var
den kirke, man syntes bedst om. Først
nu efter jeg er kommet til Gellerup
Kirke, forstår jeg, hvad hun mente.
Gellerup Kirke opfylder rigtig
mange af de ønsker, jeg kunne have
til en kirke. I Gellerup kirke er der
varme både menneskeligt og åndeligt. Her er højt til loftet, her er
der plads til nye tankegange og alle
typer. Plads til den stille bøn og plads
til de store lovprisninger. Her føler jeg
mig hjemme.
Glæden og sorgen møder os alle på

måder og tidspunkter, vi heldigvis
ikke kan skematisere. Derfor kunne
jeg ønske mig, at jeg kunne dele den
med Gud i hans hus, på alle tider
og altså ikke kun i forbindelse med
gudstjenesten og andre arrangementer i kirken. En drøm om en” åben
kirke” hvor bønnen og roen kunne
finde plads, uden for ”åbningstiden”.
En drøm om at kunne gå en tur forbi
kirken for at finde fodfæste og samle
sine tanker. Selvfølgelig kan jeg godt
se de praktiske problematikker, hvis
kirken skulle være åben på alle tider
af døgnet. Min drøm er, at dørene i
Guds hus aldrig var låst.

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

I have a dream
Amerikansk-fødte Conni Ess drømmer om en kirke med plads til forskellige mennesker med forskellige opfattelser af Gud. Før hun flyttede til Danmark med sin mand, var Conni præst i en menighed i USA.
AF CHRISTINA JENSEN

- I min drømmekirke er der plads til
mange forskellige billeder af Gud,
så ingen ville skamme sig over deres
forestilling om Gud, siger Conni på
engelsk, selvom hendes dansk også er
ganske godt.

Tid til eftertanke

tænke over tilværelsen, men også om
at gøre noget.
- Hvad gør vi, hvordan lever vi
i verden, og hvordan arbejder vi
sammen for at gøre menneskers liv
bedre?, spørger Conni og opmuntrer
os til fortsat at være kirke i både
tanke og handling.

Conni mener, at Gellerup Kirke allerede har nogle aspekter af drømmekirken, og hun nævner menighedens
gudstjenestegrupper som et eksempel.
- Vi snakker om forskellige fortolkninger af søndagens prædiketekst i
gudstjenestegrupperne, og på den
måde viser det sig, at folk har forskellige billeder af Gud.

- og handling!
En del af Gellerups Kirkes vision er
at være engageret i den verden, vi er
en del af. Det kan vi gøre helt konkret, mener Conni, også som en lille
kristen kirke i et område med mange
muslimer.
- Vi har Dialog Forum, hvor vi
mødes med muslimer og snakker om,
hvad vi kan gøre sammen som kristne
og muslimer her i Gellerup.
For Conni er dette vigtigt, for det
at være kristen handler ikke udelukkende om at fordybe sig i Bibelen og

Conni i sin a
 merikanske
præstedragt.
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www.gellerupkirke.dk

Ny Juniorklub!
Nyt i Gellerup Kirke, Juniorklub,
åbner snart. 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. Er du
mellem 8 – 13 år, så er klubben
noget for dig. Der bliver to timers
aktivitet en gang om ugen. Følg med
på www.gellerupkirke.dk og på
Facebook.
Kontakt david@gellerupkirke.dk.
Hilsen Juniorklubben
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david@gellerupkirke.dk

,

عوبسالا يف ةدحاو ةرم يدانلا نوكيسو, نيتعاسو

حرملل
ددجلا ءاقدصالا فراعتلو ةهزنللو بعلو.
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ةسينكل ةيسيئرلا ةحفص ىلع انوبقار

ةحفصلا ىلع بوريليجلا:

:

w w w.gellerupk irke.dk
www.gellerupkirke.dk

نوكيس ىتم ملعتل كوبسيافلا ىلع وا
.

حاتتفالا.
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