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Tema: Når to bliver til én

”Man kan godt få,
selvom man mister”
At knytte sit liv til et andet menneske, måske særligt i et kærlighedsforhold,
kan tildele den udkårende titlen som livsfordobler. Ordet er hentet fra
digtet Mit hjertes indvandrer af Benny Andersen. Et andet menneske
vandrer ind i hjertet – får opholdstilladelse og fordobler livet dér.

J

AF MARTIN NØRGAARD

eg besøgte Jonna Christensen
på 79 år en fredag eftermiddag i
juli. Hun tog smilende imod i døren,
og jeg trådte ind i et farverigt hjem,
som vidner en livsglad kvinde. Jonna
mistede sin mand Kaj efter længere
tids sygdom. Hun har de sidste fem
år levet livet på egen hånd uden at
kunne dele det med Kaj. Hans billede
hænger dog stadig i stuen, og Jonna
taler med ham hver dag - af vane og
nødvendighed. Ensomheden er en
følgesvend, som overtog pladsen efter
Kaj. Jonna fortæller hvordan hun stadig, efter fem år, har det svært med at

gå i seng, og at stå op, alene uden Kaj.
Det er som om der ikke er noget at stå
op for, siger hun.

Leve livet på trods
Jonna deltog en tid efter Kajs død i en
sorggruppe. Her bearbejdede hun sorgen, og kunne mærke hvordan dét at
sætte ord på sorgen faktisk lindrede.
Men hun oplevede også, at de gentagne møder i sorggruppen med tiden
kørte i tomgang, og at det ikke hjalp
på hendes savn efter at livet skulle gå
videre. Hun vil leve livet, på trods af
den sorg hun har måttet lære at leve
med.
Læs videre
indeni

Dét at tale om Kaj er vigtigt for
Jonna. Livet skal gå videre uden ham,
men han er stadig en del af sind og
hjerte. Derfor pinte det hende, at
familien i længere tid ikke nævnte Kaj
i samvær med hende, af frygt for at
gøre hende ked af det. For Jonna blev
blot endnu mere ked af, at de netop
ikke talte om Kaj. Det satte hun ord
på for familien, og i dag er Kaj igen en
del af det fælles familiesamvær.

dre værd - heller ikke, at Jonna ikke
savner Kaj, for det gør hun. Hun siger;
”man arbejder ikke med sig selv for
at ryste sorgen af, men for at komme
videre.”
Jonna fortæller gerne om Kaj, om
de raske dage og om sorgen, og det er
tydeligt, at minderne om ham fylder
som et lager af brændstof til de svære
dage. De dage, hvor det kræver mod,
at stå ud af sengen - endvidere at leve.

Trøst i minder

Styrke i bøn

”Man taber alt på gulvet vedrørende
den person man mister”, siger Jonna.
Hun fortæller, hvordan hun finder
trøst i at mindes de gode stunder fra
livet med Kaj og på den måde samler livet op igen. Dette får mig til at
spørge, om man også kan opleve at
få, når man mister? Det mener Jonna
i høj grad at man kan. Hun oplever at
have fået større mod til at gøre ting
på egen hånd - mere selvstændighed. Det er vokset frem efter at have
mistet – måske af nødvendighed. Men
det betyder ikke, at livet før var min-

Jonna og Kaj har altid holdt fast i bønnen Fadervor, ikke mindst i Kajs lange
sygdomsforløb. For Jonna handler
det om at håbe på, at der er en Gud
som tager vare på Kaj, og som virker
for det gode. Netop dét at miste sin
livsfordobler ville, ifølge Jonna, være
komplet uudholdeligt, hvis ikke hun
kunne folde hænderne og finde trøst
deri. Og måske er det netop dét, som
gav hende styrken til endnu en dag?

MENIGHEDSRÅDETS KLUMME:

Tænk engang…
Nu er det allerede snart et år siden
vi blev valgt til det nye menighedsråd. Det har indtil nu budt på mange
førstegangsoplevelser, i hvert fald
for mig. Vi har bl.a. været med til et
bispevalg, lavet evaluering af kirkekaffe og ansøgt om ophævelse af
bopælspligt for Karen Huus’ stilling.
I foråret lavede vi som nævnt, en
evaluering af kirkekaffen i våbenhuset, og vi sætter stor pris på, at vi har
en menighed, der engagerer sig i de
ting, vi laver og gerne deler sin holdning med os. Derfor er det også vigtigt for mig at pointere, at man altid
kan henvende sig til menighedsrådet,

hvis man har
noget, som
man gerne vil,
at vi drøfter.
Selvom der
allerede næAF LINDA ROHR PEDERSEN
sten er gået et år siden vi kom til som
menighedsråd, har vi heldigvis stadig
godt et år til at yde vores indflydelse,
og sørge for at Gellerup Kirke bliver
hørt i den proces om, hvad der skal
ske med Fredspladsen foran kirken.
For Gellerup Kirke er det vigtigt, at vi
får en god og brugbar plads, og vi vil
gerne være med til at definere, hvordan Fredspladsen skal være.

Gudstjeneste på en
Allehelgens søndag
A

1. søndag i november er Allehelgens søndag, og det bliver i Gellerup
Kirke markeret med en gudstjeneste
hvor vi mindes dem, vi har mistet.
Det kan være en anledning til at
give rum og tid til at tænke på de
mennesker, der gennem livet har
fulgt os, og som vi ikke kan følges
med mere. En gudstjeneste med rum
for både sorg over det vi har mistet
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ndre mennesker er en vigtig del
af vores liv. Vi deler store og små
oplevelser med hinanden, vi giver
hinanden glæder og sorger, vi vokser
sammen og vi formes af de mennesker, vi deler livet med – vi bliver
til dem, vi er, sammen med andre.
Derfor er det en stor livsomvæltning,
når vi mister et menneske, vi holder
af og er tæt forbundet med. Livet
fortsætter ikke bare som før. Meget er
som det plejer at være, og alligevel er
alt forandret.
Af Karen Huus

og taknemmelighed over det vi fik
sammen.
Der vil blive læst navne op på dem,
der er døde det seneste år, der vil
blive bedt for dem, vi har mistet, og
der er mulighed for at tænde et lys for
dem, vi tænker på og savner.

Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed,
hvad er det, der sker?
Hvad er det, der fylder dit øje med mildhed,
hvad er det, du ser?
Hvad er det, der fører på kirkegårdsgangen
de langsomme fodtrin mod lyset og sangen?
Det er Allehelgen, den dag, hvor vi mindes
de døde, som trods
de trusler, det mørke, den smerte, der findes,
blev livslys for os.
Den dag, hvor vi standser vor køben og sælgen
og mindes de døde, det er Allehelgen.
Hans Anker Jørgensen

Oplæg
v. Johnson Mbillah
Søndag d. 13.
september kl. 12.00
Fred kræver samarbejde,
kendskab til hinanden,
forståelse og tolerance. Alle
disse plusord opstår desværre ikke af sig selv, men
kræver mennesker, der går
forrest og taler deres sag;
også når fordommene og
misforståelserne truer. Dét
gør den afrikanske dialogorganisation PROCMURA.
Oplægget vil blive holdt
af organisationens leder,
Johnson Mbillah, som
vil fortælle om religions
dialogens virkning og
hvordan den kan udmøntes
i Gellerup.

Dissing & Las synger
Dylan feat. Dan Hemmer
på kirkeorgel
Tirsdag d. 8. september kl. 19.30 i kirkerummet.
Det lyder som en god ide, og det er det. Bob
Dylan sunget og spillet af Rasmus og Jonas
Dissing samt Las Nissen, der tilhører den
absolutte top indenfor den nye generation af
dansksproget rock- og bluesmusikere. De er
oplært hos Povl Dissing, men er i dag etableret som en unik enhed, der med præcision og
samhørighed har fundet deres helt egen lyd og
musikalske univers.
– Og nu med kirkeorgel. Entré: 50,-

Cafékoncert med Nordens Tone
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30
Nordens Tone er et orkester, der med
udgangspunkt i Nordens viser og
sange, udforsker krydsfeltet mellem
jazz, viser og folkemusik. På en utraditionel og nyskabende måde forsøger
de at indfange en særlig nordisk lyd
eller ”tone”. Orkestret spiller sange,

viser og salmer fra alle de nordiske
lande sunget på originalsprogene
krydret med egne kompositioner.
Denne aften vil de give en fantastisk
oplevelse til cafékoncert i Gellerup
Kirke - kom med og bliv rørt!
Entré: 50,- inkl. snacks

Julegudstjeneste for førskole-børn
Onsdag d. 2. december kl. 13.00
D. 2. december holdes én af de første julegudstjenester, da Gellerup Kirke her
inviterer nogle af de alleryngste ind i det julepyntede kirkerum. Husk allerede
nu at sætte kryds i kalenderen.
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Andagt

Tirsdage kl. 8.45

Kalender:
September
Tor

3. 12.30 Babysalmesang

Fre

4. 18.00 International aften

Søn 6. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tir

8. 13.00 Høstgudstjeneste i samarbejde med lokalcenteret
17.00 Menighedsrådsmøde
19.30 Koncert med Dissing og Las.
Se omtale

Tor

10. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 13. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
12.00 Oplæg v. Johnson Mbillah.
Se omtale

19.30 Cafékoncert med Nordens
Tone. Se omtale
Søn 25. 10.00 International BUSK-gudstjeneste v/Niels Hviid
Ons 28. 19.00 Meditativ Dans
Tor

29. 17.00 Børnegudstjeneste

Fre

30. 18.00 International aften

November
Søn 1. 10.00 Allehelgen, Gudstjeneste v/
Niels Hviid
Tir

Søn 8. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

18.30 Taizé-andagt
Tor

17. 12.30 Babysalmesang

3. 13.00 Sogneeftermiddag

18.30 Taizé-andagt
Tir

10. 18.30 Menighedsrådsmøde

Søn 20. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus

Tor

12. 17.00 Værestedsaften

Tir

22. 13.00 Sogneeftermiddag

Søn 15. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Tor

24. 12.30 Babysalmesang

Tir

Lør- 26.søn 27.

Gellerup Kirkedage

Søn 27. 10.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid
Ons 30. 19.00 Meditativ Dans

17. 13.00 Sogneeftermiddag
19.30 Rytmisk gudstjeneste

Søn 22. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Salmesangssøndag
Tir

24. 17.00 Julefrokost for kristne og
muslime

Oktober

Ons 25. 19.00 Meditativ Dans

Tor

Søn 29. 10.00 International gudstjeneste v/
Niels Hviid
11:00 Nødhjælpsbazar og
æbleskiver

1. 12.30 Babysalmesang
17.00 Værestedsaften

Søn 4. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tir

6. 13.00 Sogneeftermiddag
18.30 Menighedsrådsmøde

Søn 11. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Tor

December
Tir

18.30 Taizé-andagt
Søn 18. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
Tir

20. 13.00 Sogneeftermiddag

26. 17.00 Børnegudstjeneste

1. 13.00 Adventsgudstjeneste i samarbejde med lokalcenteret

Ons 2. 13.00 Gudstjeneste for førskolebørn. Se omtale
Fre

4. 18.00 International aften

Søn 6. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus
16:00 Julekoncert
Tir

8. 18.30 Menighedsrådsmøde

Tor

10. 17.00 Kirkens julefrokost

Udover at du altid må kontakte en præst for en
privat samtale, findes der rundt i Gellerup og
omegn forskellige tilbud til dig, der har mistet og
mangler et sted at gå hen for at møde nye mennesker, som er i samme situation som dig. Her er
et udpluk:
Livsmodsgrupper i Brabrand Kirke:
Information om grupperne kan findes på www.brabrand-aarslev.dk og spørgsmål kan rettes til Ingelise
Skole Christensen på tlf. 2625 1459. Næste opstart for
efterårets gruppe er ved et informationsmøde d. 16.
september kl. 16.30 i Brabrand Kirkes sognegård.

Klostercaféen på Klostergade
37 i Aarhus C
Livsmodsspisegrupper. Madhold for seniorer der har
mistet en ægtefælle. Frivilligt arbejdsfællesskab for
efterladte. Se udbud af arrangementer på: www.
klostercafeen-aarhus.dk.

Børn, Unge og Sorg i Aarhus
Børn, Unge og Sorg tilbyder hjælp gennem gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge under 28
år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller
døde. Hjælpen er gratis og alle har tavshedspligt. Der
er telefontid i hverdagene mellem kl. 9-15 på 70 266
766.

Samtalegrupper for unge
Café HUSRUM tilbyder samtalegrupper for unge i
alderen 16-30 år. Kontakt Café HUSRUM på tlf. 40 54
22 78 eller mail kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk

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
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At dele sorgen
kan give luft
Når begravelsen har fundet sted og den nye hverdag skal begynde – hvem kan
man så fortælle om det tomrum, som ikke kan udfyldes? Sorg-og livsmodsgrupper kan være det rum, hvor de tunge tanker kan deles med nogen, der
nikker genkendende.
AF JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

A

lle møder i Sorg-og livsmodsgruppen i Brabrand Kirke begynder med en lystænding og samtidig
siger de pårørende navnet på den, de
har mistet. Efter lystændingen åbner
Ingelise Skole Christensen samtalen.
Det er frivilligt, hvornår man har
lyst til at fortælle sin historie, for vi
mennesker har forskellige behov for
tryghed inden vi åbner os. ”Man får
mulighed for at fortælle sin historie
og høre andres. Der opstår en meningsudveksling og en fælles omsorg,” fortæller Ingelise Skole Christensen og fortsætter: ”Sorgen favnes
og jeg tror, det er dét, der hjælper. Vi
kan genkende os selv i hinanden og
det giver luft at få delt de tanker, der
fylder det hele.”

Forskellige behov
Selvom der ikke er en aldersbegrænsning, er det især ældre, der har
mistet en ægtefælle, der deltager:
”Når man har levet sammen i mange
år, så vokser man sammen. At miste
sin ægtefælle, er derfor at miste en
del af sig selv. Der opstår et kæmpe
tomrum, og her møder man andre i
samme situation,” fortæller Ingelise
Skole Christensen. Hun fortæller
at deltagerne ofte er lidt på afstand
af begivenheden. Der er brug for at
fortælle historien for sig selv, inden
den kan deles med andre. ”Men vi
er forskellige som mennesker. Nogle
bliver aldrig klar til at fortælle, eller
synes det er for grænseoverskridende,
at skulle dele noget så sårbart med
andre, og ville aldrig få lyst til at
deltage – for nogle er det netop dét,
at fortælle for andre, der kan hjælpe
allerbedst.”
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www.gellerupkirke.dk

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
www.facebook.com/gellerupkirkeliv

