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Tema: Det rige liv

Mangfoldighed
gør os rigere
Gitte Olsen har arbejdet som pædagogisk leder i Natur og miljøinstitutionen Viben, indtil hun i sommeren 2015 blev tvunget til at stoppe efter 23 år.
Pausen i hendes arbejdsliv har givet hende anledning til at reflektere over,
hvad der gør livet rigt og hvilke værdier, der kan bære igennem – selv når det
brænder på.
AF MARTIN L. HORNSTRUP

”Jeg er vokset op i en stor familie på
landet, men selvom der var få penge,
var prioriteringerne i orden. Bl.a. fik
vi lov til at dyrke alt det sport vi ville.
Så allerede helt fra barndommen har
jeg lært at fighte og at spille sammen
med mange forskellige mennesker.”
Senere flyttede Gitte til byen og
begyndte på pædagogseminariet.
Sideløbende med sine studier var hun
frivillig i en handicapidrætsforening
og blev herigennem sporet ind på
arbejdet med samfundets udsatte.
Efter endt uddannelse rejste hun ud
som ulandsfrivillig. ”Her lærte jeg det
vigtige i at yde hjælp til selvhjælp,”
siger Gitte.

Gitte valgte Gellerup

”Da jeg kom hjem fra Afrika opdagede jeg, at jeg havde forandret mig. Jeg
så på samfundet på nye måder.” Gitte
fik job på et fritidshjem i Lystrup, men
fandt arbejdet med de almindelige
danske familier mindre udfordrende.
”Jeg søgte derfor job i Gellerup, hvor
jeg vidste der boede en del flygtninge.
Her ville jeg kunne gøre en forskel,
som var mærkbar både for familier,
børn, ansatte og mig selv.” I Viben
fandt hun et stærkt værdifællesskab
med de øvrige ansatte. Her var
respekten for børn og forældre helt
central. ”Sammen gik vi i gang
med at udvikle en egen
Læs videre
pædagogik med tydelige
indeni

strukturer og krav til forældrene – og
igen hjælp til selvhjælp. Hvis disse
flygtningene skulle kunne finde
fodfæste i det danske samfund, måtte
de selv tage deres del af ansvaret!”

”Jeg ser en stor rigdom i mangfoldigheden af mennesker i Aarhus V, og
jeg elsker alle de stemmer, jeg dagligt
hører her – det afspejler det samfund,
jeg gerne vil leve i.

Vi tror på det samme
– vi tror på dig

Jeg skal fortsat arbejde med
mennesker

Gitte fortæller, at der altid blev lagt
vægt på at være ærlige i samtalerne
med forældrene i Viben. ”Vi stillede krav til dem, og det kunne godt
betyde, at de blev sure. Men vi har
hele tiden holdt fast i, at vi stiller
krav, fordi vi tror på det samme – vi
tror på dig som forælder, og vi tror
på, at vi sammen kan skabe en bedre
tilværelse for jer og jeres børn. Og når
jeg så, mange år senere, har mødt en
af vores gamle børn som avisbud eller
flaskedreng i Føtex har jeg tænkt –
Yes – vi gjorde det rigtige!”
Gitte understreger, at hun har
lært meget af forældrene i Viben og
fremhæver også, hvor rørende det
har været at mærke tilgivelsen fra
forældre, som hun tidligere har været
uenig med.

Omkring fremtiden siger Gitte: ”Min
rationelle hjerne siger mig, at jeg ikke
kan komme tilbage til Viben, selvom
det har givet mig rigtig meget at være
der. Jeg har set så mange mennesker
vokse sammen med mig, og det gør
mig utrolig glad.”
Hun sætter sin egen situation i perspektiv og siger: ”Da Viben brændte i
2008 nyttede det heller ikke noget at
give op – jeg måtte spørge mig selv,
hvad der nu var min opgave og fighte
videre.”
Lige nu fokuserer Gitte på at gøre
ting, som er gode for hende selv, som
f.eks. at gå til fransk, læse bøger og
synge i Gellerup Kirkes rytmiske kor.
”Men jeg skal videre ud og arbejde
med mennesker – det gør mit liv rigt”.

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

At rejse er
at leve
Jorden rundt på et sabbatsår, familieferie på Kreta og camping på Lolland.
Stort set alle har været rejsende i den
forstand – vi forbinder det med et rigt
liv. Hvis vi lægger charter, parasol
og souvenirs til side et øjeblik, kan vi
faktisk rejse vidt og bredt, blot ved at
være, hvor vi er. Gellerup kirke er optaget af medvandring her, lige hvor vi
er, og det kan lyde som en kliché, men
livet er en rejse. En rejse, som kan
byde på både gode og dårlige hoteller,
all inclusive eller suppekøkken på fortovskanten. Nogle gange må flyveren
endda nødlande. Kirken kan rumme
det hele. Vi bør være medvandrere

på hinandens
rejse – hjælpe
med tung bagage og nogle AF MARTIN NØRGAARD
gange lægge
ud for billetten - det må være kristendom i praksis. En arbejdsgruppe
under menighedsrådet arbejder med
kirkens rolle i Helhedsplanen; lokalområdet forandres, hvordan kan vi
være med? Ikke kun for at redde vores eget ressort, men også med tanke
på den medvandring vi som kirke
gerne vil. Gellerup kirke vil medvirke
til det rige liv i Gellerup!

AF KAREN HUUS

Berigende liv
J

eg begravede for nyligt en mand.
Udefra set var det en mand, hvis
hele liv var faldet fra hinanden. Han
havde et større forbrug af alkohol,
end et menneske kan tåle. Han havde
ikke meget –mindst af alt overskud til
at være noget for nogen.

Før begravelsen talte jeg med flere
naboer, der havde delt hverdagen
med ham. Det blev en overraskende
og rørende beskrivelse af manden.
Med meget forskellige ord beskrev de
ham helt entydigt: Han var et godt
menneske.
Naboerne sagde ikke meget om
mandens liv, men ganske meget om
manden. De fortalte om en mand,
der var hjælpsom og som havde haft
kolossal betydning for mange mennesker i hans område. Denne mand
der i nogles øjne kunne ligne et fattigt
og forspildt liv – gjorde naboernes liv
meget rigere.
Jesus fortæller om en oplevelse,
han havde: Flere mennesker kom
og lagde penge i indsamlingsbøssen
i tempelet. Nogle var rige og lagde
mange penge.
Men så kom en gammel enke.
Krumbøjet og grå gik hun langs væggens skygge hen til indsamlingsbøssen. Hun havde vel et par småmønter
og en bukseknap. Ikke noget man kan

bygge store flotte templer af, ikke noget, som nogen som helst bemærker.
Og så fortsatte Jesus: ”Hør nu godt
efter! Denne fattige enke har givet
mere end alle de andre. For de har
alle givet af deres overflod, men hun
har givet af sin fattigdom, alt, hvad
hun havde, alt det, hun havde at leve
af”.

Måske beriges
vore liv, når vi
deler af det, vi
har. I hvert fald
beriges andres liv.
Rigdom kan være så meget. Et
rigt liv afhænger ikke af bankbogens
størrelse. Måske beriges vore liv, når
vi deler af det, vi har. I hvert fald
beriges andres liv.
Manden, jeg begravede havde ligesom enken gjort det, der kan synes
umuligt: Han gav af det, han ikke
havde. Han gav af sin fattigdom, Han
øste af sit underskud. Han viste, at
enhver af os kan gøre verden og livet
rigere.

Caféaften med salmedigteren Holger Lissner
Tirsdag den 1. marts kl. 19.30 i Gellerup Kirkes underetage
Holger Lissners jordnære og ligefremme sprog og hans evne til at tolke
de grundkristne værdier ind i samtiden har gjort hans salmer særdeles
udbredte og værdsatte i de danske
kirker. Denne aften får vi lov at møde
ham og høre ham fortælle om sine
salmer og om, hvad der inspirerer
ham i arbejdet. Vi skal naturligvis
også synge sammen, ledsaget af

Gellerup Kirkes husorkester under
ledelse af organist, Martin L. Hornstrup. Entré: 30,-

Gudstjeneste og
åben himmel.

Koncert med
Northern Assembly

2. Pinsedag, mandag
den 16. maj kl. 11.00

Gellerup Kirke
3. Maj kl. 19:30

På Amfiscenen i Botanisk Have

Bandet Northern Assembly består af
Andreas Bevan – Sang /guitar; Dina
Danielsdatter – sang/mandolin/
piano; Jens Hedegaard – trommer;
Jesper Smalbro – kontrabas
Forsangerne og sangskriverne Andreas og Dina er begge vokset op alle
mulige andre steder på kloden, lige
fra den idylliske engelske landsby, til
Atlanterhavets vilde Færøerne, til de
smukke norske fjelde og til Afrikas
højland. Jesper er fra Nordjylland,
Jens fra Sønderjylland, men i Aarhus i 2013 fandt de hinanden - en
forsamling af nordiske mennesker; a
Northern Assembly.
Nordisk folk, kalder de deres
musik, der fortæller om hjemve, om
at længes og søge efter håb, fred og
nåde.
Entré 50,-

(H)Ånden på hjertet!

Vi fejrer igen i år Pinse under åben
himmel. En gudstjeneste med musik,
fællessang og ord der giver livet
horisont.
Kom og syng foråret ind sammen
med hele Århus V. FDF Aarhus Brass
Band og børnekor fra flere kirker
medvirker sammen med et rytmisk
band, der lægger bunden for de høje
toner.
Efter gudstjenesten er der livemusik med lokale kor, gøgl og meget
mere sjov for børn. Der er mulighed
for at købe mad og drikkevarer, og
man kan selvfølgelig også medbringe
egen madkurv. Parkeringsmuligheder
ved Møllevangsskolen.
Gudstjenesten arrangeres af folkekirkerne i Århus Vest.

Del din søndag, Sogneindsamling.
Søndag d. 13 marts kl. 11.30 afgang fra kirkens underetage.
Du kan være med til at gøre en forskel, blot ved at afsætte et par timer til at
samle ind til verdens fattigste kvinder.

Se mere på: www.noedhjaelp.dk
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Kalender:

Tirsdage kl. 8.45

Marts
Tir

1. 19.30 Cafékoncert med Holger Lissner. Se omtale

Tor

3. 12.30 Babysalmesang

Tor

21. 12.30 Babysalmesang

Fre

22. 10.00 Gudstjeneste m. konfirmation
(Stensagerskolen) v/ Niels
Hviid

Søn 6. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
11.30 Familiefrokost
Tir

8. 17.00 Fastemeditation
17.30 Menighedsrådsmøde

Ons. 9. 17-19 Møde om flygtninge
situationen i Aarhus
Tor

10. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 13. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
11.30 Sogneindsamling. Se omtale
18.30 Taizé-bøn
Tir

15. 13.00 Påskegudstjeneste i samarbejde med Lokalcenteret

Tor

17. 16.30 Før-påskegudstjeneste for
mennesker med udviklingshæmning

Søn 20. 10.00 PalmeSøn. International
gudstjeneste v. Karen Huus
11.30 Kirkefrokost og SalmesangsSøndag
Tor

24. 19.30 SkærTor. Gudstjeneste v/
Karen Huus

Fre

25. 10.00 LangFre. Gudstjeneste v/
Karen Huus

Lør

26. 10-16 Pilgrimsvandring med begyndelse og slut v. kirken
22.00 Vågenatsgudstjeneste v/
Niels Hviid

Søn 27. 10.00 Påskegudstjeneste v/ Niels
Hviid
Man 28. 10.00 2. påskedag. Gudstjeneste v/
Niels Hviid
Ons 30. 19.00 Meditativ dans
Tor

Tor

1. 18.00 International aften

Maj
Søn 1. 10.00 Gudstjeneste
Tir

3. 13.00 Sogneeftermiddag
19.30 Café-koncert m. Northern
Assembly. Se omtale

Tor

5. 10.00 Kr. Himmelfartsdag. International gudstjeneste v/ Karen
Huus

Søn 8. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
18.30 Taizé-bøn
Tir

10. 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

12. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 15. 10.00 Pinsedag. International
g udstjeneste v/ Niels Hviid
11.30 Familiefrokost
Man 16. 11.00 2. pinsedag, Frilufts
gudstjeneste i Botanisk have.
Se omtale
Ons 18. 19.00 Meditativ dans
Tor

5. 13.00 Sogneeftermiddag

Tor

7.

17.00 Værestedsaften

Søn 10. 10.00 International gudstjeneste v.
Niels Hviid
11.30 Familiefrokost
12.00 Multikulturel festival. Se
omtale
18.30 Taizé-bøn
19.00 Koncert m. Glas. Se omtale
Tir

12. 17.30 Menighedsrådsmøde

Tor

14. 12.30 Babysalmesang

Søn 17. 10.00 Gudstjeneste m. konfirmation
(Sødalskolen) v/Karen Huus
Tir

19. 13.00 Sogneeftermiddag

Ons 20. 19.00 Meditativ dans

19. 12.30 Babysalmesang

Søn 22. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
og praktikant Mads Djernes
Tir

24. 13.00 Sogneeftermiddag. Udflugt
med tilmelding
19.30 Rytmisk gudstjeneste

Tor

26. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

Lør

28. 10-16 International udflugt. Mere
info følger på kirkens hjemmeside. Husk tilmelding!

Søn 3. 10.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
Tir

28. 12.30 Babysalmesang
17.00 Børnegudstjeneste

28. april-1. maj Retræte

31. 17.00 Børnegudstjeneste

April
Fre

Søn 24. 10.00 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
og praktikant Mads Djernes

Søn 29. 10.00 Gudstjeneste v. Karen Huus
11.30 SalmesangsSøn

Juni
Tor

2. 12.30 Babysalmesang

Søn 5. 10.30 Gudstjeneste v/ Niels Hviid
11.00 Gudstjeneste v/ Karen Huus
12.00 Kirkefrokost.
Vi fejrer kirkens 40 års
fødselsdag

VOXPOP

”Hvad er rigdom
for dig?”
Der kan gives mange forskellige svar på spørgsmålene om hvad der
giver vores liv værdi og fylder det med rigdom. Her kan du læse nogle af
de svar vi fik, da vi spurgte tilfældige mennesker i Gellerup:

!
?

AJJAN, 30 ÅR: Min søn på to
år gør mig rig. Det er en helt
anderledes glæde end jeg tidligere har oplevet.

METTE, 65 ÅR: Min søn på 19
år giver mig rigdom i livet. Når
han er glad, er jeg glad – det
gør mig rig at se når det går
ham godt.

LANA, 22 ÅR:

BENT, 60 ÅR: Et godt helbred er

For at mit liv er
rigt er det vigtigt at jeg har
et godt forhold
til min familie.
Det er højeste
prioritet.

det vigtigste for at mit liv er rigt.
Når man har været igennem megen
sygdom, ved man at det er noget
værd.

JENS, 28 ÅR: Det, der gør mig rig,
er mine relationer til andre. Når
jeg føler, jeg kan give en masse og
få noget igen. Et rigt liv handler
for mig ikke om penge, selvom det
jo selvfølgelig er nødvendigt for at
opretholde tilværelsen.

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

FOTO: VIGGO K. PEDERSEN

”Du kan kun
have ansvar
for det, du har
magt over”

Preben Kok er præst og forfatter til bogen ”Skæld ud på Gud”. Det
er hans opfattelse at mennesket i dag føler ansvar for for meget og
at rigdommen kan findes i at sørge for at tage ansvar for det, man
magter.
AF: JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

Da jeg spørger Preben Kok, hvad han
synes, der giver rigdom i livet, tænker
han, men siger så: ”Dét, jeg synes
der er den største rigdom i livet er
de overraskelser som livet giver én
uden at man har gjort noget for det”,
og forklarer: ”For eksempel den røde
farve som solen kaster hen over sneen
om morgenen. Jeg er et menneske,
der har nemt ved at blive overrasket
over noget, som var bedre end jeg
havde forventet.” Han forklarer, at
for høje forventninger har det med at
ødelægge livet - der hvor rigdommen
viser sig, ses den slet ikke, hvis man
har forventet noget andet.

Skal der ansvar til i et rigt liv?

Preben Kok mener at ansvaret er en
fast del for at kunne få et rigt liv. Men
hans pointe er at vi skal sørge for kun
at tage ansvaret på os i de situationer,
hvor det er os selv, der rent faktisk
har magten over situationen: ”Tag for
eksempel orkaner”, siger han, ”dem
er der ingen, der er herre over. Men
hvis du har en havetrampolin, så er
det dit ansvar at tøjre den, så den ikke
havner i naboens drivhus. Hvis du
forsøger at tage ansvar for mere, så
spilder du dine kræfter. Det handler
om at afgøre sit magtsområde, før
man afgør sit ansvarsområde.” Dog
mener han, at der er en forandring
på vej: ”Tidligere var der en angst for
magtesløsheden - når mennesket ikke
havde kræfter, fik det værktøjer. I dag
er det anderledes.”
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Multikulturel Festival
Søndag 10. april 12 - 17 i Foreningernes Hus
En dag med cirkus, mad, musik, loppemarked, sponsorcykelløb, masser
af børneaktiviteter og meget, meget
mere.
Slut dagen af med en skøn koncert
i Gellerup Kirke. Alt sammen i år med
det formål at rejse penge til Foreningernes Hus i Gellerup som områdets
samlingssted.

Klange for sjælen. Koncert med
Vokalensemblet GLAS
Søndag d. 10. april kl. 19:00 i Gellerup Kirke
GLAS er et dansk/nordisk vokalensemble bestående af fem kvindestemmer Deres repertoire er en blanding
af smukke bulgarske folkeviser om
liv, død, kærlighed og håb samt
nordiske salmer og folkeviser. GLAS
fortæller undervejs i koncerten historier, der knytter sig til musikken.
Koncerten bliver et musikalsk dyk ned
i en fjern fortid levendegjort i livs-

glædens og nysgerrighedens navn i
en stræben efter at undersøge, hvilke
lyde den menneskelige stemme kan
frembringe.
Koncerten markerer afslutningen
på Multikulturel festdag og entréindtægterne går ubeskåret til indsamlingsprojektet.
Entré 50,-

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

