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Besvarelse af 10 dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om 
offentligt bønnekald i Gellerup 

 

Dansk Folkeparti har stillet spørgsmål om offentlige bønnekald i Gellerup på 

baggrund af en video offentliggjort på Facebook. 

 
Spørgsmål 1 

Har Aarhus Kommune modtaget anmodninger fra muslimske organisationer 
eller foreninger om tilladelse til offentlig bønneindkaldelse? 

 

Svar 1 

Dansk Islamisk Trossamfund henvendte sig i begyndelsen af april til borg-
mester Jacob Bundsgaard og bad om hans tilladelse til at gennemføre bøn-
nekald. Af borgmesterens svar fremgår bl.a.: ”Jeg er blevet orienteret om 
jeres henvendelse til Kirkeministeriet og ministeriets svar på samme. Idet jeg 
skal henvise til ministeriets svar, vil jeg samtidigt bemærke, at de gode inten-
tioner uanset, så synes jeg ikke, det er tidspunktet til at introducere tiltag, 
som der kan være en risiko for, at nogen vil opfatte som kontroversielle – og 
som derfor i sidste ende kan være kontraproduktive i forhold til den vanske-
lige situation, vi som samfund står i.” 

 

Endvidere har Teknik og Miljø d. 24. april 2020 modtaget ansøgning fra Tyr-
kisk Kulturforening Brabrand, Sintrupvej 53, om tilladelse til indkaldelse til 
aftenbøn indtil ramadanens afslutning d. 23. maj 2020. 

 

Teknik og Miljø har meddelt ansøger, at ”forudsætningen for vedtagelsen af 
lokalplanen, der muliggjorde opførslen af Brabrand Moskéen, var, at der ikke 
bliver indkaldt til bøn via højttaler derfra. Den nuværende situation, hvor 
moskéen ikke kan anvendes, ændrer ikke på disse forudsætninger. Det er 
således forventningen, at foreningen efterlever forudsætningen, der lå til 
grund for byrådets vedtagelse af lokalplanen.” 

 

 

Spørgsmål 2 

Var Aarhus Kommune blevet gjort bekendt med, at der ville blive indkaldt til 
bøn i Gellerup fredag d. 24. april 2020?  

 

Svar 2 

Forvaltningen fik primo april en uformel, telefonisk forespørgsel angående 
de lydmæssige forhold ved en eventuel bønneindkaldelse. Ved samme lej-
lighed blev der opfordret til at afklare andre spørgsmål med Østjyllands Poli-
ti.  

 

Spørgsmål 3 

Har Aarhus Kommune givet tilladelse til, at der offentligt bliver indkaldt til 
bøn i Gellerup?  
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Svar 3 

Nej. 

 

Spørgsmål 4 

Er Aarhus Kommune bekendt med, om Østjyllands Politi har givet tilladelse 
til bønneindkaldelsen, eller om Østjyllands Politi vidste, at bønneindkaldel-
sen ville finde sted?  

 

Svar 4 

Aarhus Kommune er ikke bekendt med, om Østjyllands Politi har givet tilla-
delse til bønneindkaldelsen. 

 

 

Spørgsmål 5 

Er det forvaltningens vurdering, at den slags er tilladt i forhold til miljøbeskyt-
telsesloven eller øvrige love og regler?  

 

Svar 5 

Der er – ud over reglerne om støjgrænser ved arrangementer ved beboelse 
– ikke bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven eller andre love og regler, der 
forbyder den gennemførte indkaldelse til bøn.  

 

 

Spørgsmål 6 

Er det borgmesterens vurdering, at den slags bønnekald i Gellerupparken 
understøtter arbejdet med at omdanne området til en attraktiv bydel?  

 

Svar 6 

Se svar på spørgsmål 1. 

 

 

Spørgsmål 7 

Vurderer borgmesteren, at den slags bønnekald understøtter ønsket om at 
skabe en blandet beboersammensætning i området?  

 

Svar 7 

Se svar på spørgsmål 1. 

 

 

Spørgsmål 8 

Er forvaltningen bekendt med øvrige situationer, hvor der offentligt er blevet 
indkaldt til bøn i Gellerup eller andre steder i Aarhus Kommune?  

 

Svar 8 

Der har ved tidligere lejligheder været afholdt udendørs religiøse arrange-
menter i Gellerup. Hvorvidt der er blevet indkaldt til bøn, er Teknik og Miljø 
ikke vidende om. Teknik og Miljø har i 2018 foretaget lydmåling ved et af 
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arrangementerne og ikke fundet overskridelse af støjgrænserne ved om-
kringliggende beboelser. Teknik og Miljø har ikke modtaget klager over disse 
arrangementer. 

 

 

Spørgsmål 9 

Finder borgmesteren det ikke problematisk, at kirkerne er lukkede og finder 
digitale løsninger på grund af coronavirus, mens Fredens Moské kalder til 
bøn gennem forstyrrelse af den offentlige ro og orden?  

 
Svar 9 
Se svar på spørgsmål 1. 
 
 
Spørgsmål 10 
Er forvaltningen bekendt med hvorvidt Gellerup Kirke samarbejder med Fre-
dens Moské om bønneindkaldelse?  

 
Svar 10 
Der henvises til omtale af spørgsmålet i pressen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 
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Borgmester   Rådmand  
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