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Tema: At leve grønt

Et træ
har ingen
forventninger
Naturen er vigtig, for her kan man være sig selv, uden at der stilles en masse
krav. Det mener hvert fald de tre ansatte i projekt Verdenshaverne, som har
viet deres arbejdsliv til at lave haver i Gellerup, så beboerne har mulighed for
at være en del af naturen.

I

AF FIE DØMLER

mellem murbrokker og høje lyde
fra en byggeplads i Gellerup, ligger
en lille oase af plantekasser fyldt med
farverige blomster omgivet af mørkegrønt græs og buskads. Her sidder
tre personer i arbejdstøj. De har gang
i kaffen og sludrer om fremtiden for
projekt Verdenshaverne. ”Naturen er
simpelthen det smukkeste, jeg ved,”
siger Elin Kyhl Svendsen, som er leder
af Verdenshaverne. Hun er en spinkel
dame med et tykt kort hår med stænk
af gråt. Hendes blik lyser mere og
mere op i takt med, at hun fortæller
om projektet. Mappen med alle tegninger over fremtidens haver kommer
frem, og Elin peger på områder, hvor
der skal plantes. De to andre ansatte,
Ole Jensen og Jan Iversen, lytter

troligt og stiller opklarende spørgsmål. De er tydeligvis interesserede
i, hvad der skal ske med haverne. De
tre glemmer helt mappen og samtalen
bevæger sig rundt i alle emner. Ind
imellem fniser Elin højlydt af de små
anekdoter hun selv, eller de to andre
kommer med, men så igen tilbage til
haverne. De er nemlig det vigtigste,
og alle tre har gjort sig tanker om,
hvorfor naturen er så vigtig for dem.

Ro i naturen
”Et træ har ingen forventninger, det
er rart. Samtidig får man en masse
frisk luft, og så er der plads til alle.
Man kan ligesom bare glemme verden omkring sig,” fortæller
Læs videre
Ole Jensen, der er tidligere
indeni

pædagog, men som har fået skånejob i foreningen. Ved siden af sidder
Jan Iversen. Han er i fleksjob, og han
nikker anerkendende og tilføjer, at
det er et godt arbejde, fordi han føler
sig hjemme i naturen. Og det at føle
sig hjemme er vigtigt for foreningen.
Meningen er, at alle skal kunne bruge
haverne og dermed være en del af
naturen. Haveprojektet startede i
2009 som en støtte til personer med
Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD).
Forskningen viser nemlig, at naturen
er ideel til at hjælpe stressramte, fordi
den skaber ro og balance.

kommer der også flere henvendelser
fra foreninger og kommunen, om
Verdenshaverne vil hjælpe til ved projekter. Elin Svendsen vil meget gerne,
at Verdenshaverne er med i forskellige andre projekter i Gellerup. Hun
har viet sit arbejdsliv til naturen, og
hun er ikke i tvivl om, at mennesker
har brug for den til at finde indre ro.
Den ro opnår man helt automatisk,
når man følger årets gang, fra man
har plantet til man høster og så forfra.
”Vi skal alle have naturen tæt på,”
afslutter hun smilende.

Ud i det grønne
I dag er Verdenshaverne populære
ikke kun som hjælp til stressramte,
men også for borgere og foreninger,
der bruger haverne til hygge, bål
og samvær med venner og familie.
I takt med den stigende popularitet

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

En ”grøn” kirke
”Gellerup Kirke er en Grøn Kirke”.
Når jeg fortæller det til en rundvisning af kirken, er der altid én blandt
tilhørende som siger ”den er da rød?”.
Det er fordi at ”Grøn kirke” intet
har med farven på kirken at gøre,
men det betyder at vi er med i den
fælles kirkelige organisation i Danmark, som hedder ”Grøn Kirke”. Når
man vi er en ”Grøn kirke” så betyder
det at vi tænker på miljøet, når vi
laver kirke sammen. Det betyder
f.eks. at druesaften som vi bruger til
nadveren er økologisk.
At være ”grøn kirke” hjælper os
også til at huske, at vi skal vælge de
løsninger som forbruger mindst el og
varme, og derfor på den lange bane

er de mest
økonomiske.
”Grøn kirke”
er dog mere
end sparepærer og økoAF: JESPER ENGEL HANSEN
logisk kirkekaffe. Det er også en tro på, at vi er
sat her på jorden til at dyrke og passe
på jorden, som det er beskrevet for os
i skabelsesberetningen. Derfor bliver
det, når vi tænker kirke sammen med
at være miljøbevidst, en helt konkret
måde at vise at vi tror på Gud og
følger hans bud. Så når kirkens farve
er rød som kærligheden, så viser vi
den kærlighed ved at være en ”Grøn
Kirke”.

Vi er ikke skabt til at
lade som ingenting
AF SOGNEPR ÆST KAREN HUUS

Jorden med alt, hvad den rummer,
tilhører Herren (1.kor 10,26).
Det er rammerne omkring vores
liv, og det er et udtryk for det, der fra
skabelsens morgen var Guds drøm;
nemlig en verden, hvor alt er forbundet. En verden hvor hvert enkelt menneske ikke en ø; ikke er en isoleret
eksistens uden tanke for andet end
sig selv.
Vi blev til og er til i et fællesskab
med Gud, og vi er til i et fællesskab
med vores næste og med den skabte
verden, vi selv er en del af.
Vi er skabt med frihed, og det er
Guds drøm, at vi bruger friheden til
at drømme med og arbejde med. Vi er
ikke skabt til at lade som ingenting,
mens vi, klodens farligste rovdyr,
udpiner og misbruger den verden vi
har ansvar for.
Det er ikke et spørgsmål om frelse
– vi kan selvfølgelig ikke gøre os
selv retfærdige over for Gud ved at
sortere affald og reducere madspild
og flyrejser.
Men vi har fået et ansvar for at
værne om alt det skabte.

Vi kan ikke bare melde os ud af
Guds drøm. Når vi –og det er der
virkelig ikke noget mærkeligt i, i
træthed, læner os tilbage og giver op,
så er det fordi vi har glemt, at drømmen ikke bare er en fantasi i den del
af vores hjerne og hjerte, der stadig
tør tro på store drømme. Drømmen er
ikke først og fremmest vores, den er
Guds.
Vi skal give os selv lov til at
drømme gode og store drømme. Lad
kærligheden sætte fortegn for vore
drømme. Lade Guds drøm blive vores
drøm.

”Det er muligt med en
anden slags verden –
en verden med mere
opmærksomhed,
ansvarlighed, følsomhed,
kærlighed, mere latter og
glæde, mere begejstring
for Guds skaberværk. Det
er Guds drøm og Gud siger
”hjælp mig med at gøre
min drøm til virkelighed”.
Desmond Tutu, sydafrikansk ærkebiskop
og modtager af Nobels fredspris.

PrayFor-gudstjeneste

Tirsdag den 27. september 19.30 i Gellerup Kirke
Ved en forbønsgudstjeneste beder
vi for forfulgte kristne rundt om i
verden.
Gellerup kirkes band spiller, og det
vil være muligt at gå rundt til forskellige ”stationer” i kirkerummet.

Gudstjenesten er et led i en række
af PrayFor-gudstjenester i aarhusianske kirker.
Arrangør: Gellerup Kirke og
PrayFor/ Åbne Døres Unge

Alle Helgens koncert:
Louis Vierne:
”MESSE SOLENNELLE”
6. nov. kl. 16:00 i Helligåndskirken
Århus Vestre Provstis Koncertkor
samles atter engang til den årlige
Alle Helgens Koncert, hvor Viernes
Messe Solennelle er hovedattraktionen på programmet i år. Desuden
skal vi også høre uddrag fra Viernes

3. orgelsymfoni og en lille perlerække af danske motetter, der taler
til livets forgængelighed, opstandelsens løfte og det evige liv.
Fri entré

Soul Mates

22. nov. kl. 19:30 i kirkerummet
Entré: 50,Find omtale på deres hjemmeside: http://soul-mates.dk/vocal/

”Det særlige ved julen er…”
4. dec. kl 16:00 i kirkerummet

Gellerup kirkekors julekoncert traditionsrige julekoncert under ledelse
af kirkens organist Martin Lysholm
Hornstrup med korets favorit-julehits
og små anekdoter.
Fri entré

www.gellerupkirke.dk
and
www.facebook.com/gellerupkirkeliv.
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Tirsdage kl. 8.45

Kalender:
September
Tor

01 12.30 Babysalmesang

Søn 04 8.30

Fælles morgenmad. Se omtale
10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid

Tor

08 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Fre

09 18.00 International aften

Søn 11 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
11.30 FamilieFrokost
17.00 Taizé-andagt
Tir

Tor

13 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde
19.30 Menighedsrådsvalg, orienterings- og opstillingsmøde. Se
omtale
15 12.30 Babysalmesang

Lør - Søn 17-18 Gellerup Kirkedage
Søn 18 10.00 International skabelsesgudstjeneste i Gellerup Kirke v/
Niels Hviid og Karen Huus

Søn 23 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
Tir

Ons 26 19.00 Meditativ dans
Tor

27 19.30 Sogneeftermiddag: Høstandagt og hygge

Ons 28 19.00 Meditativ dans
Tor

29 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Oktober
Søn 02 8.30 Fælles morgenmad. Se om10.00 tale
Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
Tor

06 12.30 Babysalmesang
16:30 Gudstjeneste for mennesker
med udviklingshæmning og
for andre, der holder af enkelthed

Søn 09 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
17.00 Taizé-andagt
Tir

11 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

13 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Fre

14 18.00 International aften

Søn 16 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
15.00 Koncert Flygtningestemmer.
Se omtale

27 17.00 Børnegudstjeneste

Søn 30 10.00 International gudstjeneste i
Gellerup Kirke v/ Karen Huus
11.30 Familiefrokost

November
Søn 06 8.30

Fælles morgenmad.
Se omtale
10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid

Tir

08 13.00 Sogneeftermiddag
17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

10 17.00 Værestedsaften

Søn 13 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
17.00 Taizé-andagt
Søn 20 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
Tir

22 13.00 Sogneeftermiddag
19.30 Koncert Soul Mates. Se omtale

Tor

24 17.00 Børnegudstjeneste

Søn 25 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
Tir

25 13.00 Sogneeftermiddag

Søn 27 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
SalmesangsSøn
Ons 30 19.00 Meditativ dans

December
Fre

02 10.00 Gudstjeneste for førskolebørn
18.00 International julefest

Søn 04 8.30

Fælles morgenmad. Se omtale
10.00 International gudstjeneste i
Gellerup Kirke v/ Niels Hviid
11.30 Familiefrokost
16.00 Julekoncert

Tir

06 13.00 Sogneeftermiddag: Julestue
med andagt

Tor

08 17.00 Kristen-muslimsk julefrokost

Søn 11 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
17.00 Taizé-andagt

VOXPOP

Er du forpligtet på at
passe på naturen?
Kan forholdet til naturen, og det at passe på den, være inspireret af den
religion vi har? Eller er det en almenmenneskelig ting at sørge for miljøet?
AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

Margrethe Vestergaard:
Jeg tænker, at man selvfølgelig er
forpligtet på at passe på naturen. Jeg
bliver ofte fascineret af den fantastiske natur, vi har og når jeg for eksempel hvert forår ser alt det grønne spire
frem, styrkes jeg i min tro på den
Gud, der må stå bag skaberværket.
Jeg tænker dog ikke, at det er en særlig kristen etik, at man skal passe på

naturen, det gælder alle mennesker vi har alle fået jorden givet.

Abdallah Ajjawi:
I forhold til at passe på naturen føler
jeg mig på mange måder motiveret
af min religion. Naturen er en stor
del af religionen, da der er mange
eksempler i både Koranen, men også
Profetens historie, hvor naturen spiller en vigtig rolle. Et eksempel, som
jeg bruger meget i min hverdag, er
en beretning af Profeten, hvori han
fortæller at renhed er en del af troen.
Det er mit incitament for at samle mit
skrald op efter mig, i stedet for det

ligger i busken. Så ja, jeg føler mig
forpligtet, opfordret og motiveret af
min religion, Islam, til at passe på
naturen!

Hüseyin Arac:
Jeg mener, at uanset hvilken religion
man hører til, er man forpligtet på at
passe på naturen - ikke kun for vores
egen skyld, men for de næste generationers skyld.

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, 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 Linda Rohr Pedersen 2074 6151, rohrpedersen@gmail.com

At leve som du tror
Kristendommen byder os at passe på verden, Guds skaberværk. Men hvor
gode er vi egentlig til at efterleve det i vores hverdag? Vi har mødt Johan
Weber, som har indrettet sit liv, så det er så bæredygtigt som muligt. Fordi
han ikke kan forestille sig andet.

I

AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

dag tales der ofte om at leve ”bæredygtigt” og passe på klimaet.
Der kan ligge mange argumenter bag
sådan en beslutning – både menneskelige og religiøse. For Johan Weber,
lærerstuderende, kan bæredygtigheden endda forstås bredere end klima:
”For mig drejer bæredygtighed sig
ikke kun om klima og miljø, men også
om f.eks. relationer, (at tage sig) tid
og hvile. Bæredygtighed er en indstilling snarere end et valg i køledisken.”
Derfor lever han sit liv som frigetar
(vegetar, men spiser kød, når han
bliver budt det), har fravalgt at tage
flyveren til rejsedestinationer og
holder en hviledag i ugen.

Forbindelsen til skaberværket

religion: ”Jeg har svært ved ikke at se
en forbindelse mellem kristendommen og bæredygtighed,” siger han og
uddyber: ”Jeg føler en stærk forbindelse til skaberværket, og når jeg
ikke medvirker til at skabe holdbare
positive resultater i forhold til skaberværket, er der simpelthen noget i mig,
der ikke føles rigtigt.” Men samtidig
understreger han, at alle mennesker naturligvis har et frit valg til at
indrette deres liv, som de ønsker det:
”Jeg ønsker ikke at pådutte folk, hvad
de skal gøre. Dog er jeg stor fortaler
for at takke for maden, særligt når
der er kød på bordet: noget levende
har måtte lade livet for vores skyld.
Det kunne vi godt bruge en stund på
at tænke over og takke for.

For Johan Weber stammer hans
holdning til at passe på fra hans
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Flygtningestemmer
Søndag d. 16. oktober kl. 15:00 i kirkerummet
Flygtningestemmer er 12 sange skrevet sammen med flygtninge fra bl.a. Iran,
Syrien, Palæstina og Bosnien med det formål at hjælpe flygtningene gennem
nogle af de traumer og krigsoplevelser, de havde med i bagagen til Danmark.
Sangene er fortolket og fremført af dygtige danske kunstnere. Det primære
formål med koncerten er at give asylansøgere, flygtninge og andre en musikalsk oplevelse og at samle penge ind til flere oplevelser for asylansøgere på
danske asylcentre.
Frivillig entré 150,- koncerten er gratis for flygtninge.
Se mere på: www.flygtningestemmer.dk

) (Flygtningestemmerنيئجاللا تاوصأ
ةسينكلا ةعاق يف  15:00ةعاسلا ،لوأ نيرشت  /ربوتكأ  16قفاوملا دحألا
ةكراشمب ةبوتكم ةينغأ  12نع ةرابع يه ) (Flygtningestemmerنيئجاللا تاوصأ
يناغألا هذه فدهتو ،ةنسوبلاو نيطسلفو ايروسو ناريإ لثم نادلب نم نيئجال
اهوشاع يتلا ةميلألا دهاشملاو تامدصلا نم ضعب زواجتل نيئجاللا ةدعاسم ىلإ
نونانف ماق مث .اهنم نوناعي نولازي ال مهو كرامندلا ىلإ اوؤاجو بورحلا يف
ةماقإ نم يسيئرلا ضرغلاو .يناغألا هذه ءادأو ليوأتب نوبوهومو ةرهم نويكرامند
ةبرجت شيعل مهريغو نيئجاللاو ءوجللا يبلاطل ةصرفلا ةحاتإ وه لفحلا اذه
تاركسعم يف ءوجللا يبلاطل ةددعتم براجتو تايلافل لاومأ عمجو ةيقيسوم
.ةيكرامندلا ءوجللا
 -,150يعوطلا لوخدلا
.نيئجالل يناجم لفحلا -
: www.flygtningestemmer.dkعقوملا يف ديزملا دهاش

ناگدنهانپ یادص
ایسلک نلاس رد رهظ زادعب هس تعاس ربتکا ، 16هبنشکی
،هیروس ،ناریا زا یناگدنهانپ ی راکمه اب هک تسا هنارت  12لماش ناگدنهانپ یادص
رد ناگدنهانپ هب کمک همانرب نیا زا فده .تسا هدش هیهت هریغ و ینسوب ،نیطسلف
ک رامناد هب ندمآ ماگنه هک تسا یگنج خلت تایبرجت و یحور یاه بیسآ اب هلباقم تهج
هدش ارجا و میظنت یک رامناد ناد راک نادنمرنه طسوت اه هنارت نیا .دنا هتشاد هارمه هب
،نایوجهانپ هب یقیسوم هنیمز رد تبثم یا هبرجت نداد ،ترسنک نیا یلصا فده .دنا
یارب یرتشیب یاه همانرب یارب لوپ یروآ عمج روطنیمه و نارگید و ناگدنهانپ
.تسا ک رامناد یگدنهانپ یاه پمک رد نکاس نایوجهانپ
نورک  150هنابلطواد یدورو
.تسا یناجم ناگدنهانپ یارب ترسنک نیا -
هعجارم  www.flygtningestemmer.dkناگدنهانپ یادص تیاس هب رتشیب تاعالطا یارب
.دینک

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

