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Tema: Det rige liv

”Her kan
alt lade
sig gøre!”
Den 6. juni 2016 er det 40 år siden, at Gellerup Kirke stod færdigbygget. Det
fejrer vi naturligvis i dette kirkeblad – og også med fest, søndag d. 5. juni, som
du kan læse om på bagsiden af dette kirkeblad.
Der tales ofte om den særlige ånd, der hviler over Gellerup Kirke. De, der har
været frivillige engang i kirken, kommer ind og føler sig hjemme. På trods
af den store foranderlighed, som er kirkens vilkår. Så hvad er grundkernen
i kirken? Vi har spurgt kirkens allerførste menighedsrådsformand, Jørgen
Andsbjerg.

G

AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

ellerup Kirkes historie begynder et helt andet sted, end hvor
kirken ligger i dag; nemlig i et lokale
ovenpå i City Vest. Den store tilflytning til de nye boliger i Gellerupparken gjorde, at Brabrand Kirke oprettede et kirkerum i den nye bydel:
”Da jeg var med i menighedsrådet i
Brabrand Kirke, søgte vi kirkefondet
om en midlertidig løsning, og der var
derfor kirkerum ovenpå Føtex i 1973
og 1974”, fortæller Jørgen Andsbjerg,
der var Gellerup Kirkes første (og vist
nok også yngste) menighedsråds-

formand, og fortsætter: ”Samtidig
besluttede Brabrand Kirke at søge
oprettelse af et nyt sogn og fik lov til
at bygge en ny kirke for Gellerup – og
jeg har været med til at vælge både
mursten, arkitekt, klokker og præst.”

Anderledes kirke
Hurtigt stod det klart for det nysamlede menighedsråd, at den kirken
skulle være en anderledes kirke med
fart på og alternative initiativer:
”Jeg husker bedst tempoet
Læs videre
i kirken. Uanset hvem der
indeni

foreslog noget, så kunne det lade sig
gøre, og jeg kan faktisk næsten ikke
huske, at vi i menighedsrådet har sagt
nej til noget,” siger Jørgen Andsbjerg
og uddyber: ”Inden jeg kom til Gellerup Kirke, havde jeg siddet med i
andre menighedsråd, hvor vi havde
diskuteret, om der skulle være guld
eller sølv på salmebogen. Det var anderledes i Gellerup Kirke. Vi diskuterede, hvordan vi kunne lave juleaften
for de, der ikke havde nogen at fejre
jul med. Hvordan vi kunne lave en
nødtjeneste, som kunne fungere for
de, der følte sig ensomme.”

Plads til alle
Tanken var, at selve kirken som bygning også skulle afspejle idéen med at
være en kirke for menigheden. Derfor
blev det bestemt, at endevæggen i
kirken skulle være speciel: ”Arkitektens idé var, at stenene skulle være
forskellige; nogle er sorte, nogle er

røde osv. Det skulle være et billede på
forskellige mennesker, der var muret
sammen, klistret sammen i et fællesskab, ” siger Jørgen Andsbjerg og fortsætter: ”Men da murerne gik i gang,
blev det blev for ens. Så vi bestemte,
at hele væggen skulle rives ned. Så
væltede de det hele og startede på ny.
Så i dag står væggen med de mange
forskellige sten og viser, at det er en
kirke med unikke mennesker klistret
sammen. ”

Jørgen Andsbjerg
•
•
•
•

65 år og bosat i Gjellerup med
sin kone
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2000, Femilet a/s og Dias
Danmark
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MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

Overskrift her
Vores alle sammens Gellerup Kirke
fylder rundt i år og det giver unægtelig anledning til at kigge tilbage på
udviklingen, der er sket gennem de
sidste 40 år. Da jeg kun har haft min
gang i kirken gennem de sidste ca.
syv år vil jeg lade disse betragtninger være op til tidligere brugere af
kirken, som f.eks. kan læses i forsidehistorien. Jeg vil I stedet give mit bud
på hvad Gellerup Kirke vil byde på
både nu og i fremtiden.
Den Gellerup Kirke jeg kender og
holder af handler først og fremmest
om mennesker og det håber og tror
jeg personligt, at den vil blive ved
med. Vi kan ikke lave kirke her uden
mennesker, som deltager og tager del
i vores arrangementer og det gælder
både højmesser og vores faste arrangementer i løbet af ugedagene. Vi
har et mål og en drøm om at Gellerup
Kirke skal have betydning i vores

menigheds
liv, men vi
håber også, at
vi som kirke
kan hjælpe
til, at alle der AF MARTIN NØRGAARD
benytter sig af
kirken på den ene eller anden måde
kan være noget i hinandens liv. Min
erfaring er at her i Gellerup Kirke får
man fornemmelsen af at være en del
af noget og det er ganske berigende.
Med de forandringer der sker omkring os i vores nærmiljø skal vi være
åbne overfor at demografien i vores
sogn kan ændre sig. Det kommer givet vis til at komme til udtryk i de tilbud vi som kirke skal tilbyde og vi vil
sikkert se at der kommer nye arrangementer til. Vi skal se disse ændringer
omkring os som en mulighed for også
at gøre noget aktivt for at blive en
større del af vores lokalområde.

GELLERUP KIRKE:

40 år ung, totalt
forandret
og dog den samme
I

AF SOGNEPR ÆST NIELS HVIID

ndimellem er der mennesker på
besøg i kirken, som har været en
del af lokalsamfundet i Gellerup og
en del af Gellerup kirke for år tilbage.
Ofte fortæller de, at de ikke genkender mange ansigter, når de kommer
tilbage. Der er heldigvis stadig en lille
gruppe, som har været med hele vejen
igennem fra dengang, man begyndte
at fejre gudstjenester i lokalerne oven
over Føtex, inden kirken blev bygget.
Men med en fraflytning fra Gellerup
på omkring 20% om året, kommer
der hvert år masser af nye ansigter til.
Også i kirken som bygning er der
sket masser af ændringer. Alterudsmykningen er blevet ændret et
par gange. Stole, alter og døbefont
står helt anderledes i dag end ved
indvielsen. Aktiviteter, som engang
blomstrede, havde sin tid, mens nye
spirede frem.
Og lige nu er det kirkens omgivelser, der er under store forandringer.
Så konklusionen burde måske
være: Alt er forandret på blot 40 år!
Det er bare ikke det, som ”de gamle
gelleruppere” fortæller. De fortæller,
at ganske vist er meget forandret, og
de fleste ansigter er nye, men allige-

vel er det fuldstændig som at komme
hjem. For ånden er den samme.
Der er selvfølgelig helt konkrete
værdier, som har været bærende i
Gellerup kirkes selvforståelse, siden
begyndelsen. At kirken er båret af frivillige, og at den er kendetegnet ved
en rummelighed, hvor der er plads til,
at livet kan forme sig – og forme os –
på vidt forskellige måder, er for mig
to af de vigtigste værdier.
Og under de værdier tror jeg, at

Der er selvfølgelig helt
konkrete værdier, som har
været bærende i Gellerup
kirkes selvforståelse,
siden begyndelsen.
der er en ånd, som er mere udefinerbar, men som vi ikke desto mindre
erfarer. En ånd, som vi ikke definerer
med fine ord og visioner, men som
taler til os, taler ind i vores liv, taler
ind i vores konkrete kontekst, og som
definerer os. Stav det blot med stort:
Ånd. Helligånd! Den er det dybe kontinuum under os og vores kirke her i
fortid, nutid og fremtid.
Til lykke med fødselsdagen!

Børnegudstjeneste
Torsdage d. 23. juni og 25. august kl. 17.00 i Gellerup Kirke
Gudstjeneste i børnehøjde.
Vi skal hjælpe med at finde præstens kuffert, der altid bliver væk;
synge skøre og skønne sange; være
stille og være larmende; høre historier, be til Gud og tænde lys.
Hver gang vil der være noget skørt,
noget sjovt, noget stille og noget
vigtigt.

Efter gudstjenesten er der pasta og
kødsovs. Børn gratis, voksne: 20 kr.
Børnegudstjenesten holdes som
hovedregel den sidste torsdag i måneden – tjek kirkens hjemmeside og
facebook.

Menighedsmøde og salmesangssøndag
Søndag d. 21. august 11.30 i Gellerup Kirkes underetage.
På menighedsmødet kan man møde
menighedsrådet og høre, hvad rådet
har arbejdet det seneste år, og hvilke
planer de har for fremtiden.

Efter menighedsmødet er der salmesangssøndag, hvor vi synger nogle
af de nye og gamle salmer, vi kommer
til at møde i sensommerens og efterårets gudstjenester.

Valg til menighedsrådet.

13. september kl. 19.30 i Gellerup Kirkes underetage.
Medlemmer af folkekirken, der er bosiddende i Gellerup Sogn eller har løst
sognebånd er stemmeberettigede.
Se kirkens hjemmeside for flere oplysninger

New in town?
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, 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.

Ny i Gellerup?
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 og mangfoldigt sted!

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

Tirsdage kl. 8.45

Kalender:
Maj

August

Søn 22. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid

Søn 7.

Tir

24. 13.00 Sogneeftermiddag, udflugt
19.30 Rytmisk gudstjeneste

Tor

26. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste. Se omtale

Søn 14. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
17.00 Taizé aftenbøn

Lør

28. 10.00 International aften - udflugt

Søn 29. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
11.30 SalmeSangsSøndag

10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus

Tir

16. 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

18. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 21. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
11.30 Menighedsmøde. Se omtale

Juni

Tor

Tor

Søn 28. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus

2. 12.30 Babysalmesang
16.30 Rytmisk kor

Søn 5. 10.00 Vi fejrer kirkens fødselsdag.
Se omtale på bagsiden
10.00 International fødselsdagsgudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid og Karen Huus
Kirkefrokost og fødselsdagsfest på Fredspladsen
Tor

9. 12.30 Babysalmesang
16.30 Rytmisk kor

Søn 12. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
11.30 Familiefrokost
18.30 Taizé aftenbøn
Tir

14. 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

16. 17.00 Værestedsaften

Søn 19. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
Tor

23. 17.00 Børnegudstjeneste

Søn 26. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid

25. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste. Se omtale

September
Tor

1. 12.30 Babysalmesang

Søn 4. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
Tor

8. 12.30 Babysalmesang

Fre

9. 18.00 International aften

Søn 11. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
17.00 Taizé aftenbøn
Tir

13. 17.30 Menighedsrådsmøde
19.30 Menighedsrådsvalg, orienterings- og opstillingsmøde

Tor

15. 12.30 Babysalmesang

Lør

17.

Gellerup Kirkedage

Søn 18. 9.30 Gellerup Kirkedage, brunch
10.30 International skabelsesgudstjeneste

Juli
Søn 3. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
Søn 10. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
Søn 17. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Niels Hviid
Søn 24. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus
Søn 31. 10.00 Gudstjeneste i Gellerup Kirke
v/ Karen Huus

Morgenandagt i
kirkerummet

hver tirsdag kl. 8.45
undtaget i skolernes
sommerferie.

VOXPOP

”Hvad er dine ønsker
for Gellerup Kirke
de næste 40 år?”

I forbindelse med kirkens fødselsdag har vi set meget tilbage i tiden for at
beskrive hvad tankerne har været bag kirkens engagement. Men nu er det tid
til også at se fremad. For hvad skal kirken kunne de næste 40 år?

Per Thomsen, Leder af Foreningernes Hus:

i. Fælles arrangementer, hvor man
inviterer ind i kirken er rigtig vigtigt.
Kirken skal være med til at bygge bro
og være kulturformidler mellem de
forskellige befolkningsgrupper og
religiøse minoriteter, det er vigtigt at
majoritetssamfundet kan tage imod
alle.

Det er vigtigt at kirken bliver i lokalområdet og at kirken bliver ved med
at have mange samarbejdspartnere
i Gellerup. Det er vigtigt at kirken
er en integreret del af fællesskabet i
Gellerup.

Helle Hansen, Beboerformand i
Gellerupparken:

Helge Ratzer, Komiteen for udlændinges retssikkerhed:

Det er vigtigt at Gellerup Kirke bliver
ved med at være udadvendt og er med
til at skabe dialog her i området på
tværs af kulturer. Gellerup Kirke skal
fortsætte med at være en af de søjler
og samarbejdspartnere, man ved man
kan regne med her i Gellerup.

Det er dejligt at Gellerup kirke rækker
ud mod samfundet og afholder mange multikulturelle aktiviteter - det er
helt sikkert noget man skal holde fast

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

Walid Mahmoud, Kontaktperson
for lokale foreninger:
Jeg ønsker at vi skal fortsætte vores
gode samarbejde - det er vigtigt, at
kirken har et godt samarbejde både
med lokalsamfundet og med foreninger. Det er vigtigt at vi ser hinanden
som mennesker uanset hvilken religion eller baggrund man har.
Gellerup kirke er for alle, og åbner
altid dørene for alle. De er gode til at
tage initiativ og gribe ind, hvis der er
en problemstilling. Kirker, moskéer,
foreninger i Gellerup, er ikke det
samme som alle andre steder; her er
man menneske, alle står sammen og
hjælper hinanden.

Signe Maj Petersen, musikudvalget i Gellerup Kirke:

Essa Taha, Fredens Moské:
At Gellerup kirke bevarer det gode
forhold samt den udadvendte samarbejdsvilje med de forskellige
religiøse miniroter i området, præcis
på samme måde som de har gjort de
sidste mange år.

Steen Skovsgaard, biskop i
Lolland-Falster Stift (tidl. præst i
Gellerup Kirke):
Jeg ønsker Gellerup Kirke hjertelig
til lykke med 40 års fødselsdagen!
Gellerup Kirke, hvor lyset skinner ned
gennem kirkens ovenlysvinduer og
minder os om, at Gud lader sin sol stå
op over onde og gode. Må Gud fortsat
velsigne og udruste GK’s præster og
menighed til at forkynde Guds Kærlighed for alle i området.

Det er vigtigt at Gellerup Kirke bliver
ved med at være udadvendt og er med
til at skabe dialog her i området på
tværs af kulturer. Gellerup Kirke skal
fortsætte med at være en af de søjler
og samarbejdspartnere, man ved man
kan regne med her i Gellerup.
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Velkommen til
Gellerup Kirkes 40
års fødselsdag

Søndag den 5. juni fejrer vi Gellerup Kirkes 40 års fødselsdag! Vi vil
gerne invitere hele Gellerup, gamle og nye venner!
Samme dag er det grundlovsdag, og Gellerups traditionsrige
grundlovsfest fejres i år på fredspladsen uden for kirken i forlængelse
af fødselsdagen. Så der er masser af grund til fest den 5. juni!

Program:
10.00: International festgudstjeneste i Gellerup kirke
11.30: Gellerup kirke inviterer alle til frokost på fredspladsen uden
for kirken
Efter frokosten vil der være musik, taler og fødselsdagssang på scenen, og vi slutter med kaffe og en kæmpe fødselsdagskage
14.00: Grundlovsfest med taler, dans, musik, cirkus og forskellige
aktiviteter
17.00: Eutopia (det tidligere Gellerup-scenen) inviterer til fællesspisning og kvinde-teater/ community play

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

