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En anden slags
pædagogik
Der er ingen kære mor, når de unge kommer og hænger ud på værestedet ”Kontaktstedet” i Gellerup. Til gengæld er der ansatte og frivillige, som tør se dem i øjnene, sætte hårdt mod hårdt og møde dem med
nærvær der, hvor de er.

Af Christina Jensen

D

a jeg kommer til Kontaktstedet,
bliver jeg budt velkommen af
Fadi Kassem, stedets koordinator.
Mens han brygger kaffe, har han
halvvejs råbende en samtale med en
ung fyr i baglokalet. Det foregår på
arabisk, men Fadi slutter på dansk:
”- så evaluerer vi senere”.
– Vi har de unge, som ikke kan
rummes andre steder, forklarer Fadi,
som mener, at vi lever i et samfund,
hvor der ikke længere er plads til
afvigere.
– Men det her er i hvert fald et sted,
hvor de ka’ komme. Her smider vi
dem ikke ud, siger han.
Fadi er 28 år, født i Libanon, og
hudfarven afslører, at han ikke er af
dansk afstamning – ”det kan selv en
blind mand se”, som han siger.

Gellerup kan være et slemt område at bo i, mener Fadi. Mange af de
unge, der kommer på Kontaktstedet,
har viljen til at forandre sig, men er
i identitetskrise på grund af kultursammenstød.
– Og det er der jo ikk’ nogen der ka’
arbejde med – når man ikk’ engang
længere ved hvem man er, siger Fadi.
Han forklarer, at de unge tit må agere
som forældre til deres mindre søskende i hjemmet, men på Kontaktstedet
kan de få lov til at være unge.
– Her kan de komme og være sig
selv. Men sådan et sted som det her
ville ikke ku’ eksistere, hvis man ikk’
lissom osse turde at tage fat der, hvor
det gør mest ondt, siger
han. Fadi forklarer, at
Læs videre
indeni
man skal være af en særlig støbning for at være

medarbejder på Kontaktstedet. De
unge har brug for at møde nogen, der
kalder en spade for en spade – der er
brug for nærvær og noget at forholde
sig til.
– Du ka’ ikk’ komme ind her som
det, vi kalder ”professionel” og kun
bruge hjernen og ikke hjertet, siger
han. Og Fadi tror på, at de unge oplever nærvær på Kontaktstedet.
– Ellers havde jeg også drejet
nøglen om og var gået. Hvis jeg ikk’
ku’ se, der var en mening med det her
sted, så skulle jeg være den første, der
lukkede, siger han.
Kontaktstedet har eksisteret i otte
år, og Fadi var med til at starte projektet op – han er selv gået fra rod til
rollemodel.
– Vi ville gerne ha’ et værested,
hvor der ikk’ kommer pædagoger og
alle de der ”hjernemennesker”, men
folk der har nærvær, kærlighed og

omsorg – og råd til at gi’ lidt af det,
siger han.
Bagerst i lokalet ved to computere
hænger der et skilt: ”Kun til jobsøgning”.
– Ja, det er skam ikk’ et sted for ren
opbevaring. Vi vil gerne ha’ lov til at
’slå lidt til Søren’ og sige ”Rejs dig nu
og gå ud og find dig et job!”. Her kommer de ind og møder noget pædagogik på en helt anden facon, siger Fadi.

Fakta

• Kontaktstedet er et værested under
HotSpot-centret ved Socialforvaltningen for unge i alderen 14-25 år, som
enten er for gamle eller for voldelige til
andre ungdomsklubber i området.
• Der kommer dagligt 30-40 unge på Kontaktstedet, nogle gange flere.
• I hverdagene kommer der kun drenge,
mens lørdage er reserveret til piger
• Kontaktstedet har mange samarbejdspartnere, bl.a. Unge4unge, Red Barnet
Ungdom, politiet, Gellerup Kirke og
Brabrand Boligforening.

Rammer for nærvær
Af menighedsrådsformand Ole Thvilum
Foto: Søren Kjeldgaard

Nærvær betyder rigtig meget for de
fleste af os i en fortravlet tid med
mange sanseindtryk. Nærvær er at
kunne holde fast i nuet, i blikket, i
samtalen og samværet med andre
mennesker.
I menighedsrådet lægger vi vægt på
at skabe gode rammer for nærværet i
Gellerup Kirke. Vi starter med at skabe nærvær for os selv ved at indlede
alle møder med en andagt. Herefter
bruger vi op til en time til at drøfte,
hvad det er at være kirke i Gellerup. Vi
giver os dermed tid til refleksion.
Vores håb er, at det også afspejler
sig i den måde, vi faktisk er kirke på.
En kirke, forstået som en bygning,
kan ikke være nærværende, den har
ingen følelser og gør intet af sig selv,
hverken godt eller ondt. Men kirke
er mere end en bygning. En kirke
er først og fremmest evangelium,
traditioner, gudstjenester, menighed,
præster, ansatte og frivillige mv. Når

vi betragter Gellerup Kirke som alle
disse ting, skulle den gerne skabe
rammer om nærvær og selv være
nærværende.
Vi lægger vægt på, at alle, uanset
ærinde og baggrund, føler sig trygge
og velkomne i Gellerup Kirke. Fælles
skaber vi rammerne for, at vi alle
bliver set og accepteret, som vi nu engang er. Det er også en slags nærvær!

Om mindfulness
og nærvær
Af sognepr æst Niels Hviid

Nærvær er meget på mode for tiden.
Under den smarte engelske betegnelse ”mindfulness” har nærvær
som ”koncept” fundet vej til coaches,
psykologer og konsulenter. Mindfulness beskrives som en evne til at
være nærværende i nuet og til køligt
og roligt at iagttage, hvilke følelser
og tanker, der er i mig. Uden domme
og fordomme. Sådan skulle det være
muligt at træne sig selv til at handle
mere hensigtsmæssigt i stressede
situationer. Det lyder smart og godt,
og det tror jeg, det er. Konceptet
stammer fra buddhismen, men også
i vores egen kristne tradition har vi
lignende tankegods – tankegods, som
vi måske desværre har glemt.

Et simpelt råd
En nonne gav mig et af de bedste og
mest simple råd, jeg har fået: ”Vær
stille for Gud. Se, hvilke følelser og
tanker, som kommer op i dig. Tag
dem op én for én. Nogle skal du måske ikke bekymre dig om nu: Hvad du
skal købe ind om en time og opvasken
derhjemme. Hver bekymring til sin
tid. Læg de tanker ned i din indre
kurv. Der kan du gemme dem, og kan
tage dem frem, når det er tid til det.
Andre ting er måske noget, Gud vil
tale med dig om…”

Kast dig ind i livet!
Forudsætningen for den praksis er
troen på, at Gud er nærværende.
Altid. Om vi så er aldrig så fraværende. Det er godt at give sig tid til at
høre efter, hvad Gud vil os, for han

vil os noget: At vi skal være nærværende hos hinanden. Vi skal ikke blive
stående ved den kølige, distancerede
iagttagelse, men vi skal kaste os ind
i livet med nærvær og lidenskab. Vi
skal ikke sætte os ud over alle domme, men vi skal dømme med kærlighed og barmhjertighed og kæmpe i
verden for retfærdighed og fred.

Guds ”nærværsprogram”
I en bog om mindfulness sluttede forordet: ”Du ønskes held og lykke med
programmet – forhåbentlig bliver
mindfulness et meningsfuldt redskab,
som giver dig mulighed for at leve det
liv, du ønsker dig”. Hvis Gud skrev en
bog om sit ”nærværsprogram”, ville
der måske stå:
”Du ønskes held og lykke med
programmet – forhåbentlig giver det
dig mulighed for at leve det liv, som
Jeg ønsker dig – og
husk: Jeg er dig
altid nær”.
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Høstudflugt
Store og små mødes på kirkens
parkeringsplads kl. 9.00, og vi kører i
private biler ud til en gartner, hvor vi
samler høstafgrøder. Hjemme i kirken
bærer vi høstens afgrøder ind ved
gudstjenesten kl. 11.00, og vi takker
Gud for de gode gaver, han giver os.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og auktion over afgrøderne.

Cafékoncert
ved Gellerup Kirkes
Kirkeband
Sognelejr
Fredag d. 30. september
– søndag d. 2. oktober
Sandbjerglejren i Hundslund
Igen i år indbyder vi til sognelejr i
dette flotte naturområde og årets
tema er ”Natur og Skabelse”. Her
er plads til alle - unge og gamle,
børnefamilier og singler.
Find programfolderen i kirken, eller kontakt Bit Boel Buhl
(tlf.: 86250800)

Tirsdag d. 11. oktober kl. 19.30
Gellerup Kirkes underetage
Som noget forholdsvis nyt er der etableret et kirkeband ved Gellerup Kirke.
Bandet medvirker ved diverse gudstjenester og arrangementer i kirken.
Denne aften får de dog mere tid til at
vise, hvad de kan, og det bliver med
en perlerække af både kirkemusik
og kopinumre. I front som sanger og
pianist står kirkens organist Martin
Lysholm Hornstrup.
Entré 50,- inkl. snacks

BUSK-gudstjeneste
Søndag d. 30. oktober kl. 10.00 i Gellerup Kirke
Denne søndag fejres der landet over BUSK-gudstjenester
(Børn Unge Sogn Kirke). Gudstjenesten er tilrettelagt specielt
med henblik på børn og unge, og barnlige sjæle i alle aldre er
hjerteligt velkomne! Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.

Cafékoncert med Hymns from Nineveh
Tirsdag den 22. november kl. 19.30 i Gellerup Kirkes underetage
Jonas Haahr Petersen udgav under
navnet Hymns from Nineveh sit første
hele soloalbum i februar i år og det
høstede hurtigt stor succes. Hymns
from Nineveh er noget så usædvanligt
på den danske scene som en kunstner, der ikke lægger skjul på sin tro.
Hymns from Ninevehs musikalske
univers består af akustiske folk-inspirerede popmelodier med guitaren
og Jonas’ rene, lyse vokal i centrum.
Teksterne er, selvom de er meget
personlige, både almengyldige og

bevægende. Der er lagt op til et intimt
og bevægende møde med dette unge
talent.
Entré 125,-

d
u
v
Ri gem
og Kalender:

Hver
tirsd
ag:

Morg
enan
dagt
kl. 8
.45

September

November

Søn 4. 10.00 Gudstjeneste v/NN.

Tir

1. 19.30 Rytmisk gudstjeneste

Søn 11. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
13.30 Foredrag v/Erik Mohns med
speciale i Mellemøsten. Fri
éntre.

Tor

3. 12.30 BabySalmeSang.

Fre

4. 18.00 International aften,
Ghanesisk aften.

Tir

13. 13.00 Høstgudstjeneste i kirken.
Efterfølgende er der kaffe på
Lokalcentret. Arr. i samarbejde med Lokalcentret.

Tor

15. 17.00 Værestedsaften med fællesspisning.

Fre

16. 18.00 International aften, Høstfest.

Søn 18. 9.00

Afgang til gartner for at
indsamle høstafgrøder (se
omtale).
11.00 International høstgudstjeneste v/Annette Bennedsgaard.
Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost.

Tir

20. 13.00 Sogneeftermiddag:
”Hvad er det gode liv?”
v/Lene Frølund Thomsen

Søn 6. 10.00 Gudstjeneste, Alle Helgens
dag, v/Niels Hviid. Ved gudstjenesten Alle Helgens dag
mindes vi vore døde.
Tir

8. 13.00 Sogneeftermiddag:
Sangeftermiddag på lokalcentret v/ Niels Hviid og
Martin Hornstrup

Tor

10. 12.30 BabySalmeSang.
17.00 Værestedsaften med fællesspisning.

Søn 13. 10.00 Gudstjeneste v/NN.
Tor

Søn 20. 10.00 Gudstjeneste v/NN.
Tir

22. 13.00 Sogneeftermiddag:
”Om sorg og livsmod”,
v/Karin Ladegaard
19.30 Cafékoncert v/Hymns from
Nineveh (se omtale)

Tor

24. 12.30 BabySalmeSang.
16.30 Børnegudstjeneste.

Søn 25. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Tor
Fre

29. 12.30 BabySalmeSang.
16.30 Børnegudstjeneste.
30. 17.00 Sognelejr i Sandbjerglejren,
– 2.
Hundslund (se omtale)

Oktober

17. 12.30 BabySalmeSang.

Søn 27. 10.00 International Adventsgudstjeneste, 1. s. i advent,
v/Niels Hviid.
Efterfølgende æbleskiver i
kirkens underetage.

Søn 2. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Tor

6. 12.30 BabySalmeSang.

Søn 9
Tir

10.00 Gudstjeneste v/NN.

11. 13.00 Sogneeftermiddag:.
19.30 Cafékoncert v/ Gellerup Kirkes kirkeband (se omtale).

Tor

13. 12.30 BabySalmeSang.
17.00 Værestedsaften med
fællesspisning.

Fre

14.

Afgang for studieturen til
Libanon.

December
Tor

1. 12.30 BabySalmeSang.
16.00 Adventsandagt.

Fre

2. 18.00 International aften, Julefest.

Søn 4. 10.00 Gudstjeneste, 2. s. i advent,
v/NN
Man 5. 16.00 Koncert med Viby Koret.
Tir

6. 13.00 Adventsgudstjeneste med
efterfølgende kaffe på
Lokalcentret. Arr. i samarbejde med Lokalcentret.

Tor

8. 16.00 Adventsandagt.
17.00 Gellerup Kirkes julefrokost
– husk tilmelding senest 1.
december til kirkekontoret.

Søn 16. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Søn 23. 10.00 Gudstjeneste v/NN
Tir

25. 13.00 Sogneeftermiddag.

Tor

27. 12.30 BabySalmeSang.
16.30 Børnegudstjeneste.

Søn 30. 10.00 International BUSK gudstjeneste, v/Niels Hviid
(se omtale).
Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost.

Søn 11. 10.00 Gudstjeneste, 3. s. i advent,
v/NN
16.00 Julekoncert v/Gellerup
Kirkes Kirkekor.
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VOXPOP:

Hvornår oplever
du nærvær?
AF CHRISTINA JENSEN

Når folk gider at høre på mig, og når
jeg er lidt tryg ved folk og har det
sjovt, ligesom sammen med mine
veninder. Og også når man er sammen med familien.

Når jeg er sammen med min familie, og når vi føler, at vi har brug for
hinanden. Man kan længes efter
andre, og man kan glæde sig sammen
med andre. Eller hvis jeg kommer i
kontakt med nogen, som jeg normalt
ikke har kontakt med, for eksempel
herovre i centeret (City Vest, red.).
Jeg tror, der er nærvær, når man viser
man er glad for et andet menneske –
jeg tror ikke, der skal ret meget til.

Jeg føler mig nærværende hele tiden,
når jeg er sammen med folk, især folk
som jeg har det godt med. Men egentligt med alle – vi er jo alle sammen
mennesker.

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
(Annette er på orlov 1/10/2011-1/10/2012)
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
Interkulturel medarbejder David Youkhana david@gellerupkirke.dk

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Ole Thvilum 86 15 00 24 / 6178 0024, ole@thvilum.dk

Nærvær i skumringen
Tid, som ganske enkelt er sat af
til at være nærværende. Det er,
hvad ”Skumringstimer” er. Skumringstimer er ledt af præst Annette Bennedsgaard, og det er tid
i kirken med stilhed, bøn, kreativ
bibellæsning og samtaler. Gerda
Wad Saïki fortæller om sin oplevelse af Skumringstimer.
Af Christina Jensen

– Oplevelsen af nærvær kan svinge alt
efter hvordan man selv har det, men
det med at komme til ro giver mulighed for at mærke efter, siger Gerda.

Et kravfrit rum
Gerda fortæller, hvordan der til
skumringstiden i kirkerummet er
stille Taizé-musik, oplæsning af en
bibeltekst, mulighed for at skrive en
bøn eller tænde et lys. Her handler
det ikke om præstation.
– Det er sådan set et kravfrit rum,
hvor du får lov bare at være, og øve

dig i det med at møde Ordet. Man kan
være i det rum på den måde, man har
brug for, forklarer Gerda.
Bønnen er også vigtig, for den
handler for Gerda om at kunne stå
ved livet som det er – det er der rum
for i bønnen.
– Som Annette engang sagde til
Skumringstimer: ”Bøn er at tale sandt
om livet”, fortæller Gerda.

At dele liv
Efter tiden i kirkerummet er der mulighed for over en kop kaffe at snakke
om dagens bibeltekst eller andet,
man har på hjerte.
– Der er også noget fantastisk i
at høre andres troshistorier og hvor
forskellige vores liv er og har været.
Det har slået mig, at det også er en del
af det fællesskab; at få del i andres liv
på den måde, siger hun.
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Værestedsaften
med fællesspisning
En torsdag om måneden er der ”Værestedsaften med fællesspisning” i Gellerup Kirkes underetage. Vi mødes kl.
17, får en kop kaffe og en snak. Ofte
er vi en blandet flok – forskellige af alder og livssituation. Kl. 18 er der mad,
det er gerne god, traditionel dansk
mad. Efter maden drikker vi igen en
kop kaffe og synger sammen. Der
sluttes af med en kort andagt, inden
vi går hver til sit kl. 19.30.
Arrangementerne er gratis og åbne
for alle.

Værestedsaftner i efteråret:
Torsdag den 15. september
Torsdag den 13. oktober
Torsdag den 10. november
Torsdag den 8. december (Kirkens
julefrokost – tilmelding nødvendig)
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Se kirkens hjemmeside på
din smartphone ved at scanne
denne QR-kode:
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