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Tema: En ny begyndelse

Gennem flammerne
Den danske sangerinde Sofia Hedia er en af morgendagens stjerner ifølge
mange musikkritikere. Gellerup Kirke arrangerer koncert med hende d. 10.
oktober. Vi ringede hende op til en snak om ’Nye begyndelser’ i hendes liv.

J

AF MARTIN LYSHOLM HORNSTRUP

eg elsker at skrive sange og spille
musik. Vi fik klaver, da jeg var 5 år,
og jeg har altid elsket fornemmelsen
af at lægge fingrene på tangenterne
og vide, at lige om lidt kan noget opstå. Denne leg med toner, den glade
og frie skabelsesproces, har altid
været et fristed for mig, også til at
udtrykke mig i svære tider.
Og der har været svære tider i
Sofias liv. Hendes mand lider af svær
depression, og selv var hun sygemeldt
med stress i ½ år, efter hun færdiggjorde sin uddannelse fra musikkonservatoriet. - Det er utroligt, hvad vi
kan blive udsat for her i tilværelsen,
og samtidig kan vi ofte holde til mere,
end vi tror, siger hun. - Jeg tror, at
jo hurtigere man kan acceptere, at
man ikke har kontrollen over alt i sin
tilværelse, desto hurtigere kan man

komme videre og finde den frihed,
visdom og kærlighed, som ligger på
den anden side af alt det mørke og
svære.

Håbets allé
I 2012 flyttede Sofia fra Aarhus med
sin familie til et hus på Håbets Allé
i Brønshøj, hvor der stod et klaver i
kælderen, som indbød til at skrive
nye sange. Samtidig havde hun mødt
den anerkendte danske sangskriver
Søren Huss, der blev hendes mentor.
- Han spurgte, om jeg havde overvejet
at skrive sange på dansk. Jeg havde
skrevet en sang på dansk til at bruge
i vores kirke, som hed ’Send dit lys’.
Den ville han gerne høre og blev meget betaget af nærværet i sangen. Og
der ved hans flygel hjalp vi hinanden
med at oversætte sangen
Læs videre
’40 år’, som oprindeligt var
indeni

skrevet på engelsk. Det blev en ny
begyndelse for mig. Da jeg kom hjem
fra det møde, begyndte sangene at
vælte ud af mig. Jeg opdagede, at det
danske sprog for mig ligger længere
fremme på tungen, jeg kan være mere
nuanceret, og samtidig ligger det
tættere på mig selv. Pludselig er jeg
ikke bare en sangerinde, der prøver
at synge pænt og i øvrigt gemmer mig
bag et lager af opsamlede engelske
fraser – jeg bliver en personlig historiefortæller, der tager afsæt i mig selv
og mine egne erfaringer og fortællinger. I oktober 2012 kom hendes første
EP i eget navn, og året efter kom
hendes debutalbum. - Jeg blev taget
med storm af de gode anmeldelser jeg
fik. Det var en rigtig positiv tid, siger
Sofia glad.

Jagten på det universelle
Sofia lægger ikke skjul på, at hun er
kristen. - Min tro og min vandring

med Gud afspejles naturligvis i min
musik, men jeg er jo ikke prædikant.
Når jeg skriver sange, arbejder jeg på
at finde frem til det universelle. Min
historie er jo ikke i sig selv særligt
interessant, men jeg oplever, at
musikken kan skabe sammenhæng
mellem menneskers historier. Jeg vil
gerne rykke noget ved folk, jeg vil
gerne skabe bevægelse og inspirere til
nye begyndelser. Jeg har selv mange
erfaringer af, at det, der ser umuligt
ud, det går alligevel – både følelser og
økonomi overlevede. Disse erfaringer
giver mod til at acceptere ens egne
vilkår og tage hånd om sig selv og sin
tilværelse – og tro på, at der bliver
taget hånd om os.

Koncert med Sofia Hedia
m. band fredag d. 10. okt.
kl. 20.00 i Ungdomskirken,
Nørre Allé 23, Aarhus C.
Entré 50 kr.

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

En ny begyndelse
AF SØREN TH. SKYUM, MEDLEM AF MENIGHEDSRÅDET

Sig det højt, og hør hvor det lyder af
forventning og optimisme.
Men hvorfor lige nu, hvor sommeren går på hæld, markerne snart er
bare, og fuglesangen forstummer.
Måske fordi så meget andet nu
begynder: vi skal have nyt menighedsråd, idrætsforeningerne starter
op på ny, ligeså uddannelserne for
vore unge.
Og så er det nu vi skal ruste os til
de lange aftener, gerne med nogen
vi har det rart med, og måske en god
bog, eller, hvis vi er heldige, et TVprogram vi ikke har set før.
Her i Kirken vil vi prøve en ny
begyndelse i afviklingen af kirke-kaffen. Vi vil som forsøg fjerne en væg
i indgangspartiet, så vi får et større
rum, og så vil vi servere kaffen der i
stedet for at gå nedenunder.
Det er vores håb, at vi herved får
flere til at blive 10 minutter længere i

stedet for blot at haste hver til sit, når
musikken tier. På den måde ønsker vi at
udvide det fællesskab, vi gerne vil have
i Gellerup Kirke, så endnu flere kan
være med.
Det er en forsøgsordning, der kører
ca. et halvt år, og når vi har fået nogle
erfaringer med det, vil vi gerne høre
din kommentar.

Nåden
– ny hver morgen
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”Hver morgen i min skål/ en nåde
uden mål/ til mig nedflyder”, skrev
den gamle salmedigter Thomas Kingo
i 1674. En historie fortæller, at Kingo
var umådeligt glad for havregrød.
Tænk, hvilken fest det var at vågne
op hver morgen, sætte sig til morgenbordet, og en lind strøm af havregrød
flød atter en dag ned i skålen foran
ham! Og det skulle så være dét billede, han har brugt, da han skulle
beskrive Guds nåde, som flyder ned
til os hver ny dag. Guds nåde er dét,
vi dybest set lever af, den er dagens
”vigtigste måltid”. Helt uden at vi har
gjort os fortjent til den, flyder Guds
nåde hver dag ned i vores livs skål.
Dette er nok det mest karakteristiske træk ved den kristne tro. Alt
andet er fodnoter.
Massoud Fouroozandeh fortalte,
da han for nogle år siden var her i
kirken, at den største opdagelse for
ham, da han begyndte at nærme sig
kristendommen, var, at Gud ifølge
kristendommen er en kærlig og tilgivende Gud, som tager os til nåde, når
vi har svigtet og fejlet i vores liv. Massoud taler om ”den løbende Gud”. Billedet har han fra Jesu fortælling om
den fortabte søn, som har svigtet sin
far, da han slår hånden af ham, kræ-

AF PR ÆST NIELS HVIID

ver sin arv, og med pengene i hånden
drager ud i verden, hvor han fester
det hele op. Da fortryder han, og vil
gå hjem til sin far. Han ved, at det er
utænkeligt, at han igen kan være sin
fars søn. Men kan han bo i huset som
tjenestekarl? Derhjemme har faren
sørget over tabet af sin søn. Hver dag
er han gået ud på højdedraget ved
gården for at spejde efter ham, og da
han nu ser sønnen langt borte, bliver
han så glad, at han giver sig til at løbe
afsted, med udbredte arme og snot og
glædestårer i skægget. Det er den løbende Gud, som igen og igen skænker
os nye begyndelser.

Liv og spiritualitet
Torsdag d. 25. sept., 2. okt. og 9. okt. kl. 19.30 i Gellerup Kirke
Mange af os har religiøse erfaringer
og spørgsmål, som det kan være vanskeligt at finde rum for at tale om og
reflektere over. I efteråret indbyder
kirkerne i Vestre Provsti til tre aftener
som handler om sammenhængen
mellem liv og spiritualitet. Emnerne
er overgivelse, skønhed og frihed,
og hver gang afsluttes med en guidet
meditation.

Tilmelding til sognepræst Susanne
Ramsdal: subr@km.dk/ tlf. 8615
8458 senest d. 18. sept. 2014

Kristendomskursus
Onsdag d. 1. okt., 29. okt., 26.,
nov. kl. 19.30 i Åby Sognegård
Kirkerne i Aarhus Vestre provsti
indbyder igen i vintersæsonen 201415 til kristendomsundervisning.
Aftnerne er for dig, der er nysgerrig
på den skattekiste af tanker om tro,
Gud og livet, som vi har arvet gennem
Bibelen og kirkens historie.
Emnerne er Frelse og fortabelse;
Spiritus – om Helligånden; På Herrens mark – om mission og diakoni.
Tilmelding til Åby kirkekontor: 86
15 78 01/ aaby.sognaarhus@km.dk
senest den 24. september. Pris 100 kr.

Allehelgenskoncert,
Mozarts Requiem.
Søndag d. 2. nov. kl. 16 i
Helligåndskirken
Gellerup Kirkes kor medvirker Alle
Helgens søndag sammen med 4 andre
kirkekor fra Aarhus V ved opførelsen
af Mozarts Requiem. Værket betegnes som et af verdens bedste stykker
musik. Der er lagt op til forførende
skønhed, højspændt dramatik og
omfavnende korklang.
Fri entré

New in town?

Ny i Gellerup?

The congregation of Gellerup
Church is multicultural and
diverse, and there’s always room
for one more! Our main language
is Danish, but translation into
English is available at the Sunday
service, and once a month the service is international with readings
and songs in different languages.
The church hosts an abundance
of activities, among other things a
monthly international theme night.

Hvert år flytter der 1300 nye medborgere til Gellerup Sogn. Er du én
af dem, så kig forbi kirken.
- Her er aktiviteter for folk i alle
aldre og livssituationer, og det er et
godt sted at få et netværk.
Kom og vær med til at Gellerup
Kirke bliver et endnu mere blomstrende, mangfoldigt og multikulturelt sted!

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

Tirs 2. 17.00 Menighedsrådsmøde

Søn 19. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tors 4. 12.30 Babysalmesang

Tirs 21. 13.00 Sogneeftermiddag

Fre

Fre

5. 18.00 International aften

Søn 7.

10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Tirs 9. 13.00 Sogneeftermiddag;
Høstgudstjeneste
19.30 Menighedsrådsvalg
(se kirkens hjemmeside)

24. 18.00 International aften

Søn 26. 10.00 International BUSK-gudstjeneste v/Niels Hviid
Ons 29. 19.00 Meditativ dans
19.30 Kristendomskursus.
(Se omtale – bemærk sted)

Tors 11. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Tors 30. 17.00 Børnegudstjeneste

Søn 14. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
19.00 Taizé-bøn

November

Tirs 16. 17.00 Møde om Helhedsplanen
(tilmelding til spisning nødvendig)
19.30 Fortælle-gudstjeneste, Medvirkende: Line Klinke og
Gellerup kirkes band

Søn 2. 10.00 Allehelgens-gudstjeneste
v/Niels Hviid
16.00 Allehelgenskoncert, Mozarts
Requiem.
(Se omtale – bemærk sted)

Tors 18. 12.30 Babysalmesang

Tirs 4. 13.00 Sogneeftermiddag

Søn 21. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
11.30 SalmeSangsSøndag

Søn 9. 10.00 Gudstjeneste v/Carsten
Clemmensen
19.00 Taizé-bøn

Tirs 23. 13.00 Sogneeftermiddag i kirken.
Derefter kaffe på lokalcenteret.
Ons 24. 19.00 Meditativ dans
Tors 25. 12.30 Babysalmesang
19.30 Liv og Spiritualitet.
(Se omtale)
Lør- 27.- 9.30
Søn 28.

Gellerup Kirkedage.
(Se omtale)

Søn 28. 9.30 Kirkedags-brunch
10.30 International skabelsesgudstjeneste v/Karen Huus og
Niels Hviid

Oktober
Ons 1. 19.30 Kristendomskursus.
(Se omtale – bemærk sted)
Tors 2. 12.30 Babysalmesang
16.30 Gudstjeneste for mennesker
med udviklingshæmning
19.30 Liv og Spiritualitet (Se omtale)
Søn 5. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tirs 7.

13.00 Sogneeftermiddag
17.00 Menighedsrådsmøde

Tors 9. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften
19.30 Liv og Spiritualitet
(Se omtale)
Fre

10.

Koncert med Sofia Hedia (Se
omtale – bemærk sted)

Søn 12. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
19.00 Taizé-bøn

Tors 13. 17.00 Værestedsaften
Søn 16. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
16.00 Koncert med Aarhus Amatørsymfoniorkester (entré)
Tirs 18. 13.00 Sogneeftermiddag
17.00 Menighedsrådsmøde
Søn 23. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
11.30 SalmeSangsSøndag
Ons 26. 19.00 Meditativ dans
19.30 Kristendomskursus. (Se
omtale – bemærk sted)
Tors 27. 17.00 Børnegudstjeneste
Søn 30. 10.00 International gudstjeneste
v/Niels Hviid. Efterfølgende
æbleskiver i kirkens underetage og bazar til fordel for
Gellerup Kirkes nødhjælpeprojekt

December
Tirs 2. 13.00 Adventsgudstjeneste i kirken.
Derefter kaffe på lokalcenteret.
Tors 4. 17.00 Julefrokost for kristne og
muslimer
Søn 7.

10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
16.00 Julekoncert

VOXPOP

Har du oplevet en
ny begyndelse på et
tidspunkt i dit liv?
AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

Helle Arensbak, fotojournalist
Jeg var syg af meningitis og var meget tæt
på at dø. Heldigvis fik de mig vækket på
sygehuset, og jeg fik en chance til her i livet.
Det har formet mit syn på livet, at jeg blev
tvunget til at tænke over, hvad der skulle
ske, hvis jeg en dag ikke var her længere.
Jeg lever mere i nuet og sørger for at nyde
min familie.

Rami Mohamed, Cirkus Tværs
For tre år siden var jeg arbejdsløs og blev
smidt ud af min lejlighed, fordi jeg ikke
kunne betale lejen. Jeg havde ramt bunden,
men ved et tilfælde blev jeg ringet op og
spurgt, om jeg ville være vikar i en måneds
tid i Cirkus Tværs. Det ville jeg gerne, da jeg
ikke havde så meget andet at lave, og nu har
jeg været ansat her i tre år. Det ændrede mit
liv totalt i en retning, jeg slet ikke selv havde
forudset.

Helle Louise Bæk, pædagog
Jeg er nylig hjemvendt efter at have boet
med min familie på Grønland i godt et år.
Det var en ny begyndelse for mig, for det
bød på meget mere alene-tid med familien,
end dagligdagen i Danmark havde budt
på. På Grønland kendte vi ikke nogen, og
samtidig var alle hverdagens forpligtelser
og rutiner væltet rundt. Det gav en ny tid
med mere ro - som også kan bruges, nu vi er
vendt hjem igen.

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 Johanne Nørtoft Thomsen, jnt@gellerupkirke.dk

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Niels Hviid 8625 0912 / 8625 6516(privat), nh@gellerupkirke.dk
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Tilbage til livet
Lars Jakobsen er en mand med højt humør og lyst til livet, men sådan har det
ikke altid set ud. De brede skuldre har i perioder været tynget af byrder, der
gjorde livet uoverskueligt.
AF TORBEN KIRKEGAARD

For ca. 20 år siden fik Lars
Jacobsen konstateret en
svær lungesygdom.
- Jeg kunne næsten
ikke bevæge mig uden at
blive forpustet, og jeg var
indlagt mange gange over
flere måneder, forklarer
Lars Jacobsen, der er 51 år
og født og opvokset i Gellerup.
- I tiden inden jeg fik diagnosen,
kæmpede jeg med depression, og jeg
var meget langt nede. Samtidig med
at jeg døjede med de fysiske symptomer fra min lungesygdom, blev min
depression værre. Livet gjorde for
alvor ondt i denne periode af mit liv,
siger Lars.
Da Lars blev udskrevet fik han
hjemmehjælp og gik til psykolog, men

genoptræningen gik langsomt. Han besluttede sig
for at kvitte smøgerne, begyndte at gå i fitnesscenter
og kunne med tiden slippe
for at gå med iltapparat.
En dag anbefalede Lars’
søster ham at kontakte
Gellerup Kirke.
- Jeg fik en god kontakt til daværende sognemedhjælper og præst.
De hjalp mig i den svære tid, og jeg
er meget taknemmelig for dem i dag,
siger Lars, der nu er frivillig i kirken.
Da jeg spørger Lars, hvad der har
betydet mest for ham i mødet med
Gellerup Kirke, siger han uden tøven:
- Det er kærligheden mere end
noget andet. Størst af alt er kærligheden. Den har hjulpet mig videre.
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Frederik har en hemmelighed, som ikke engang hans mor og far kender. Når han tager sin
gamle grønne flyverdragt på, skal han bare dreje tre gange rundt om sig selv, lukke øjnene
og PUF! - så er han væk. Han kan flyve langt tilbage i tiden og møde forskellige personer.
Forestilling for børn og barnlige sjæle på Gellerup Kirkedage.

KIRKEN FOLDER SIG UD

Gellerup Kirkedage
Kirken syder af liv, når vi den sidste
weekend i september holder Gellerup
Kirkedage.
Weekenden byder på et sprudlende
program med aktiviteter og workshops for både børn og voksne.

Vi afslutter kirkedagene med
brunch og international skabelsesgudstjeneste søndag.
Se program mm. på kirkens
hjemmeside

