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Gudstjenester
BRANDE

2. juli
10.00
9. juli
10.00
16. juli
10.00
23. juli
10.00
30. juli
10.00
6. august
10.00
13. august
10.00
16. august
19.00
			
20. august
10.00
23. august
14.00
27. august
10.00
3. september 10.00
10. september 10.00
14. september 10.45

3.s.e.Trinitatis
4.s.e.Trinitatis
5.s.e.Trinitatis
6.s.e.Trinitatis
7.s.e.Trinitatis
8.s.e.Trinitatis
9.s.e.Trinitatis
INTROgudstj. for konfirmander
og forældre
10.s.e.Trinitatis
ÆLDREGUDSTJENESTE
11.s.e.Trinitatis
12.s.e.Trinitatis
13.s.e.Trinitatis/HØST
HUSKEGUDSTJENESTE

Dolmer
Holst-Larsen
Dolmer
Dolmer
Dolmer
Mortensen
Holst-Larsen
Dolmer/
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Dolmer
Dolmer
Dolmer
Dolmer

SKÆRLUND

3.s.e.Trinitatis
7.s.e.Trinitatis
9.s.e.Trinitatis
11.s.e.Trinitatis
13.s.e.Trinitatis/HØST

Dolmer
Dolmer
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Mortensen

UHRE

ENGPARKEN

9. juli
8.30
23. juli
8.30
6. august
8.30
20. august
10.00
3. september 10.00
10. september 19.30
2. juli
8.45
30. juli
8.45
13. august
8.45
27. august
10.00
10. september 10.00

4.s.e.Trinitatis
6.s.e.Trinitatis
8.s.e.Trinitatis
10.s.e.Trinitatis
12.s.e.Trinitatis
13.s.e.Trinitatis/HØST

Holst-Larsen
Dolmer
Mortensen
Dolmer
Holst-Larsen
Dolmer

12. juli (Dolmer)
26. juli (Dolmer)
9. august (Mortensen)
23. august Ældregudstjeneste i Brande kirke (NB. kl. 14.00),
6. september (Mortensen)
– altid 14.45

BRANDLUND- 5. juli (Holst-Larsen)
PARKEN
2. august (Mortensen)
6. september (Dolmer, NADVER)
– altid 10.30
Forsidefoto: Fra konfirmationen d.12.maj i Brande kirke

PRÆSTER
Arne Holst-Larsen
Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahl@km.dk
Anne Dolmer
Brandlundvej 13, 7330 Brande
97 18 01 84, ado@km.dk
Rie Mortensen
Storegade 10 B, “Udhuset”
7330 Brande
Tlf. 20283091, immo@km.dk
KIRKEKONTOR

Aksel Rauff (kordegn)
Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf. 97181642
Åbningstider
Man - fre kl. 09.00 - 12.30
Tors tillige kl. 15.00 - 18.00

BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE
Rikke Nørulf
Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240
brandekirkegaarde@mail.dk
Åbningstider
Man til fre kl. 9–11
FORMÆND
- MENIGHEDSRÅDENE

BRANDE: Poul Brønnum
Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Tove Vang Søndergaard
Tlf. 97 18 71 92
SKÆRLUND: Hanne Frandsen
Tlf. 97 18 26 57
www.brandekirke.dk

Facebook “f ” Logo

Kirken er på Facebook
Vi vil gerne nå ud til så mange som muligt. Vi vil gerne fortælle
om, hvad der foregår i de tre kirker og vi vil gerne informere
om nogle af de mange arrangementer og aktiviteter, vi har at
byde på – både i Brande, Uhre og Skærlund kirker.
Til dette formål bruger vi forskellige medier. Kirkebladet rummer foruden artikler den samlede oversigt over gudstjenester
og arrangementer for et par måneder af gangen. Annoncer og
pressemeddelelser i Brande Bladet informerer fra uge til uge.
På kirkens hjemmeside www.brandekirke.dk kan man finde
tilsvarende omtaler af gudstjenester og arrangementer – men
her er der også adresser, nærmere information, søndagens
salmer og de fleste af søndagens prædikener – og meget andet.
På det sidste er vi også kommet på de sociale medier. Vi har
oprettet en Facebook side Brande-Uhre-Skærlund kirke. Facebook kan betragtes som en fælles opslagstavle, som gerne
skulle afspejle livet omkring kirkerne. Det er her vi lægger
fotos fra forskellige begivenheder. Vi tager meget gerne imod
fotos fra barnedåb og vielser. Man kan også selv lægge fotos
ind på siden, men de kommer først frem, når de er godkendt af
sidens administrator. Det er også her, man hurtigt kan gå ind
og se, hvilke salmer, der skal synges på søndag – eller ”like” et
dåbsbarn eller følge med i arbejdet på kirkegården. Facebook
er knap så velordnet som de øvrige medier og vi er stadig på
vej med at finde den helt rigtige form, men fordelen er, at det
er nemt at finde, hurtigt og aktuelt. For at Facebook kan fungere efter hensigten skal siden dog bruges. Derfor vil vi opfordre til at ”like” og ”dele” og til at være ”følger”, så man får alle
nyheder ind på sin egen startside.
Præsterne og Kirkegårdslederen

Konfirmationer 2018
Brande Kirke
27. april 2018, kl. 10.00 Nuværende 6A Dalgasskolen
(v.Arne Holst-Larsen)
29. april 2018, kl. 10.00 Nuværende 6A Præstelundskolen
(v.Arne Holst-Larsen)
6. maj 2018, kl. 10.00 Nuværende 6B Dalgasskolen
(v.Anne Dolmer)

CMYK / .eps
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CMYK / .eps

13. maj 2018, kl. 10.00 Nuværende 6B Præstelundskolen
(v.Anne Dolmer)
Konfirmationsforberedelsen for disse klasser begynder:
10. august: Arne Holst-Larsens hold.
17. august: Anne Dolmers hold.

Bemærk: Det er de gamle klassedannelser (i 6. klasse på
hhv. Præstelundskolen og Dalgasskolen) som gælder til konfirmationsforberedelsen – ikke de nye 7. klasser som dannes
efter sommerferien. Efter aftale mellem Brande kirke og
Præstelundskolen fortsætter de nuværende 6. klasser altså,
men kun når de som konfirmander skal til konfirmationsforberedelse i sognegården.
Yderligere oplysninger på Facebook og Brande kirkes hjemmeside – samt skoleintra.
Introgudstjeneste for alle konfirmander og deres forældre:
16. august kl. 19.00 i Brande kirke.
Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen

Konfirmationer 2018 Uhre og
Skærlund kirker
10.maj 2018 (Kr. Himmelfartsdag) kl. 9.30 i Skærlund og kl.
11.00 i Uhre (v.Anne Dolmer)
Konfirmationsforberedelsen for Uhre friskoles klasse be
gynder: Onsdag d. 16.august kl.8.00 (på Uhre friskole)
Introgudstjeneste for alle konfirmander og deres forældre:
16.august kl. 19.00 i Brande kirke.
Anne Dolmer

Street-Art og Brande Kirke
Også i år bidrager Brande kirke til den store byfest StreetArt-Festival, som løber af stabelen d.1.-2.juli. Det sker igen
med et ikonværksted, hvor du kan fremstille din egen ikon
- evt. med en kunsthåndværkers vejledning. Værkstedet
ligger foran præstegården sammen med en udendørs cafe,
hvor du i bløde sofaer kan få en kop kaffe og en lille snak.
Det er Brande kirke, som giver! Inde i sognegården er der
udstilling af billeder af lokale kunstnere: Annette Pedersen,
Anton Skovbjerg - og 3A fra Dalgasskolen, som har lavet linoleumssnit fra Brande kirke. Måske ses vi?
Præsterne

The Green-Team er klar til at tage i mod, når du gæster caféen og ikonteltet foran præstegården under Street-Art-Festivalen.

Aktiviteter i Brande Sogn
Lørdag d. 1. juli og søndag d. 2. juli

IKONVÆRKSTED, CAFÉ OG UDSTILLING –
VED OG I SOGNEGÅRDEN
Se omtale side 3.

Tirsdag d. 8. august kl. 15.15 – 16.15

KORSKOLEN TAGER IMOD NYE BØRN
Piger og drenge fra 9 år og opefter er velkommen i Korskolen, der er en forskole til Brande Kirkekor.
Korskolen øver i korlokalet i Sognegården, Storegade 10B.
Yderligere oplysninger fås hos korleder Irma Andersen, tlf.
97182682 eller mail: brandeorganist@gmail.com
Onsdag d. 16. august kl. 19.00

INTROGUDSTJENESTE FOR KONFIRMANDER

Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen indbyder til fælles introgudstjeneste for alle konfirmander i Brande og Uhre –
med deres forældre.
Tirsdag d. 22. august kl. 19.00

PILGRIMSGUDSTJENESTE MED VANDRING

Vi mødes foran Skærlund kirke kl.19.00 og vandrer herefter
ad snørklede stier til Uhre kirke – det bliver en vandretur på
5 km. Efter gudstjeneste i Uhre kirke serveres et lille traktement. Herefter vil der være transport tilbage til Skærlund
kirke. Arrangementet slutter kl. 22.00. Ved Rie Mortensen.

Onsdag d. 23. august kl. 14.00

ÆLDREGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Vi begynder med gudstjeneste i kirken, hvorefter der er
kaffebord i sognegården. Her vil Jørgen Nickelsen og hans
legendariske gruppe, kaldet ”Grubben”, underholde med
liflig folkemusik.
Torsdag d. 24. august kl. 19.30 – 21.30

BRANDE FOLKEKOR STARTER OP EFTER
FERIEN

Nye sangere er Velkomne. Folkekoret øver i Sognegården,
Storegade 10B hver torsdag aften.
Yderligere oplysninger fås hos korleder Irma Andersen, tlf.
97182682 og mail: brandeorganist@gmail.com
Fredag d. 25. august kl. 9.00

FREDAGSCAFÉ

Den første fredagscafe i en ny række henover vinterhalvåret. Tag evt. en person med, som ikke har været der
før. Ved Arne Holst-Larsen
Søndag d. 10. september 10.00

HØSTGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Med efterfølgende kirkefrokost. Ved Anne Dolmer

Skal dit barn være med i kirkekoret? Opstart 8.august.

Søndag d. 10. september 10.00

FAMILIE- OG HØSTGUDSTJENESTE I SKÆRLUND KIRKE
Denne høstgudstjeneste vil være i børnehøjde, men for alle
aldre. Efterårets nye minikonfirmander fra 3. klasserne i henholdsvis Uhre Friskole og Præstelundskolen vil medvirke
aktivt ved gudstjenesten. Alle er velkommen. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet ved Skærlund Kirke være vært for et
lille traktement i kirken. Ved Rie Mortensen
Søndag d. 10. september 19.30

HØSTGUDSTJENESTE I UHRE KIRKE

Menighedsrådet er vært ved kaffe efter gudstjenesten. Ved
Anne Dolmer
Mandag d. 18. september kl.18.00

SAMTALEDAG

Tema: ”Fællesskab” – et samarbejde mellem menighedsrådet
og højskoleforeningen.
Onsdag d. 20. september kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Sopranen Rita Jacobsen og organist Irma Andersen synger og
spiller musik af bl.a. N.W. Gade samt efterårssange og –salmer.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
12. september kl.19.30

MUSIKER CARL ERIK LUNDGAARD:
”Humor og lyst – livets salt” (sangaften)
18. september kl.18.00

SAMTALEDAGEN MED MR OG HSF:
”Fællesskab”

Indre Mission Samfund
Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.
Formand: Else Jensen, tlf. 97184014

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN

AUGUST
Fredag d. 18. kl. 18.00:

Sommerfest i FDF-huset, Jyllandsvej 35
Fællesspisning med grill og salatbar (medbring selv
service). Aktiviteter, derefter andagt v. John Pedersen
og kaffe. Pris for hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år
og IMU 25 kr., under 10 år gratis.
Torsdag d. 24. kl. 19.30: Møde v. Vibeke Sode Hjorth, Børkop
Emne: ”Jeremias’ kald” samt Adam og Eva.dk
Mandag d. 28. kl. 14.30: Eftermiddagsmødet er flyttet til onsdag d. 6. september.
Torsdag d. 31. kl. 19.30: Bibelkredsene mødes i hjemmene.			
				
SEPTEMBER
Møderække:
Tirsdag d. 5. kl. 19.30:
Onsdag d. 6. kl. 14.30:
Onsdag d. 6. kl. 19.30:
Torsdag d. 7. kl. 19.30:
Tirsdag d. 12. kl. 18.00:

Søndag d. 17 kl. 9.30:

Møde ved Kurt Hjemdahl, Norge
Eftermiddagsmøde ved Kurt Hjemdahl, Norge
Møde ved Kurt Hjemdahl, Norge
Møde ved Kurt Hjemdahl, Norge
Fællesspisning. Derefter høstfest og IM’s fødselsdagsfest ved børne-/juniorklubben.
Søndagsudflugt i bus med afgang fra missionshuset.
Vi skal bl.a. til gudstjeneste i Løsning kirke og besøge
Horsens statsfængsel.
Se særskilt program på www.im-brande.dk

Alle drenge og piger fra 3 år er velkomne.
Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00-17.30 i
Missionshuset, Herningvej 2.

Vi hører fortællinger fra Bibelen og
der er aktiviteter, kammeratskab,
sjov, alvor og udfordring.
Kontingent for 2017:
125,00kr. (75 kr. for et halvt år.)

Kontakt:
Solveig Pedersen, tlf. 31 10 94 94
Susanne Skovbjerg, tlf. 28 18 05 62.

Give/Brande IMU

IMU står for Indre Missions Ungdom.
En kristen forening, hvor vi er en
masse glade og friske unge fra Give,
Brande og omegn, der mødes tirsdage
kl. 19.15 i Give eller Brande til socialt
samvær hygge og ikke mindst fællesskab om Gud. Der er fælles kørsel,
når aftnerne ikke foregår i Brande.
Kontakt:
Maria Schmidt Jensen
maria-s-j@hotmail.com
mobil 28 78 51 42

www.im-brande.dk

”Jeg oplever lukkethed hos ateisterne”.
Skuespilleren Laura Bro optræder til efteråret i en ny stor DR-serie om en præstefamilie med titlen ”Herrens veje”.

”Jeg mærkede et stærkt behov for at sige tak til nogen”
Laura Bro er 43 år og har fuld fart på karrieren som skuespil
ler. Om kort tid er hun med i en TV-serie om religion, ”Herrens
veje”, der handler om en præstefamilie og sendes på DR. Hun
kan ikke afsløre i detaljer, hvad hendes rolle er, men det er
inden for den kirkelige verden, og det er en rolle, hun er glad
for, fordi den giver mulighed for at beskæftige sig med store
etiske og eksistentielle spørgsmål. Som skuespiller får man
lov til at være alt muligt spændende og kan udforske emner
og dilemmaer, som hun aldrig kunne finde på at beskæftige
sig med i det virkelige liv.
“Jeg synes altid, det er spændende at spille roller, som er i
yderpunkter. For du kommer ikke gennem et menneskeliv
uden at havne i nogle ydre situationer. Man behøver ikke at
have prøvet alting for at være en god skuespiller. Men man
skal være god til at huske de fornemmelser og situationer,
som minder om det, der sker i den rolle, man spiller…”
Da hun var ung og søgende, brugte Laura Bro Gud og det spirituelle som noget at holde fast i. Hun var meget optaget af
kristendom og tæt på sin daværende præst, der konfirme
rede hende. “Jeg tog det meget alvorligt, det med at blive konfirmeret, og havde lange og mange samtaler med Gud. Mine
tanker handlede om livet og alt, der ligger i det felt. Jeg følte
mig meget identitetssøgende. I dag bruger hun folkekirken
på en anden måde end tidligere. Det skyldes, at hun for tre et
halvt år siden fødte sin søn, Henry.
“Tidligere var jeg glad for at komme i natkirke. Jeg kan godt
lide stilheden og eftertænksomheden i kirkerummet. Hvis jeg
er i tvivl om noget, så tænker jeg bedst ved at sætte mig ind
i en kirke. Det sker ret ofte, at jeg går ind i kirker og sætter
mig, selv om jeg må indrømme, at jeg ikke så tit kommer til
gudstjeneste længere”.
Hendes søn er døbt, selv om hun var i tvivl om, hvorvidt hun
skulle træffe det valg på hans vegne.”Jeg har selv fundet
min tro, og jeg synes egentlig også, at han selv skal finde sin

vej. Henry blev først døbt, da han næsten var et år, fordi jeg
mærkede et stærkt behov for at sige tak til nogen. Dåben er
helt klart mit eget ønske om at sige tak, fordi jeg fik lov til at
få Henry. Jeg ved godt, at man siger ja til at opdrage barnet
i den kristne tro, men for mig var det en stor takkefest. Jeg
var meget rørt, da han blev døbt.” Laura Bro har tænkt sig at
opdrage sin søn, som hun selv er blevet opdraget. Her var det
hendes far, som stod for den kirkelige del, og han har altid haft
en historisk tilgang. Både til Jesus og kirkeverdenen. Derfor
har Laura og hendes søskende blandt andet været i Jerusalem
for at gå på Via Dolorosa og besøge de hellige kirker. “Og hvis
jeg kender mig selv ret, så bliver det også den vej, opdragelsen
af Henry kommer til at tage. Han skal helt sikkert også eksponeres for andre religioner, og hvis han ender med at sige, at
han er ateist, så må jeg jo æde den. Men det er vigtigt, synes
jeg, at vi som mennesker har de her diskussioner om tro eller
ikke-tro.”
I København er Laura Bro kommet en del i Vor Frue Kirke
og hun er kommet til babysalmesang og også til juleaftens
arrangementer i Kristkirken, hvor de har et stort krybbespil.
Hun er glad for folkekirken og forstår ikke den kritik, Ateistisk Selskab har over for fællesskabet.” Jeg har mange venner,
som er ateister, og det er absurd, synes jeg, at nogle ateister ser det som deres fornemste job at prædike for mig. Jeg
forsøger at være åben, men oplever lukkethed hos dem. De
forsøger at putte mig ned i en kasse og fortæller, at alt, hvad
jeg gør, er forkert. Jeg synes, det er latterligt, at de vil blande
sig i, om folk skal være medlem af folkekirken eller ej. Jeg har
altid gået ind for at leve og lade leve. For mig er det fint, hvis
de har det godt med at være ateister, men de behøver ikke at
fortælle mig, hvordan jeg skal være.”
Interviewet med Laura Bro er oprindeligt udgivet i Menigheds
rådenes Blad. Hele artiklen kan læses her: https://kirkenikbh.
dk/kultur-debat/laura-bro-jeg-tror-paa-det-guddommelige.

Trinitatis, Tre-enig-hed, kirke,
samfund og borger

Hal Koch, 1904-1963

Efter at vi i begyndelsen af juni fejrede Pinsen i vore tre kirker
og i Remisen, 2. pinsedag, er det nu blevet hverdag i kirkeåret,
på nær Allehelgens dag, der fejres den første søndag i november. Det vil sige, at der ikke er flere helligdage og højtider at
fejre i tiden efter pinsen og til 1. søndag i advent. Hele denne
periode kaldes Trinitatistiden, og temaerne og prædikenerne
i kirken i den periode er mere orienteret mod hverdagen og
har ofte fokus på, hvad et godt liv er med udgangspunkt i den
kristne tro.

i samfundets styring. Man kan ikke være borger i et samfund uden at være medborger, for man er altid sammen med
andre, uanset hvor lidt og hvor meget, man har med andre
mennesker at gøre. Vi vælger langt hen ad vejen selv hvilke
kollektive identiteter, vi tilhører, både politiske, kulturelle og
religiøse. Og de identiteter kan både understøtte, men også
undergrave hinanden.

I år faldt 2.pinsedag sammen med Grundlovsdag, som dermed
også blev fejret i Remisen med besøg af forhenværende biskop
i Aarhus Stift, Kjeld Holm, der holdt en tankevækkende grundlovstale. Blandt andet fremhævede Kjeld Holm Hal Koch, den
danske teolog, kirkehistoriker, demokratitænker og debattør,
som har været en vigtig inspirationskilde for nogle af vor tids
politikere, her i blandt nyligt afdøde Niels Helveg Petersen og
hans familie. Og de tanker, som Kjeld Holm gengav, gav mig
en trang til at repetere Hal Kochs opfattelse af demokratiet,
som efter min mening stadigvæk kan gøre sig gældende i vort
samfund i dag med de udfordringer, vi står overfor:

Den opgave har kirken påtaget sig gennem mange år, netop i
kraft af dens identitet som folkets kirke. Gennem alment og
religiøst fællesskab, gennem gudstjeneste og forkyndelse,
gennem livslærdom og gennem tilbud om folkeoplysning og
undervisningstilbud for børn og voksne. Også gennem det
daglige arbejde, der foregår mellem skole, kirke og samfund
har Folkekirken vigtige opgaver at bidrage med.

”Demokratiet kan ikke sikres - netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert
nyt slægts led. Derfor er det folkelige oplysnings- og opdragelsesarbejde nerven i demokratiet.”

Den tankegang vil jeg gerne slå til lyd for at bringe videre. Men
hvor begynder man? Jo, her spiller en anden tre-enig-hed ind.
Nemlig den treenighed der hedder det enkelte menneske og
borger, det omkringværende samfund samt staten i det globale fællesskab. At leve i et demokrati forpligter det enkelte
menneske. Et demokrati er afhængigt af, at dets indbyggere
er motiverede for at yde nødvendige bidrag, skat og deltagelse
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

I gudstjenesten, ved ordets forkyndelse, og gennem prædiken, musik og salmesang kan vi fyldes op i kraft af Helligånden,
så vi kan gå den almindelige hverdagsperiode, Trinitatistiden,
i møde, godt rustet af evangeliets glædelige budskab, så vi kan
ruste os til at tage imod livets udfordringer af sorg og glæde,
fællesskab og ensomhed.

Dermed kan vi som Folkekirke også bidrage til, at viderebringe et sindelag, der understøtter et samfund, der bygger
på fællesskab i en demokratisk ånd, hvor frihed, lighed og
ansvarsfølelse fremhæves, så vi bliver mindet om at det er
grundværdier, som skal tilgodeses, for at vi kan have et samfund, der er godt at leve i, et samfund i et treenigt fællesskab
mellem borger, samfund og staten Danmark i det store globale
fællesskab. Og har vi lyst og trang til også at være en del af
Folkekirkens fællesskab kan vi jo mødes i troen på den tre
enige Gud, Fader, Søn og Helligånd.
Rie Mortensen

Brande Off•Set & Reklamecenter A/S - 97 18 04 55

Begrebet Trinitatis er den latinske betegnelse for tre-enighed. Som jo henviser til betegnelsen af Gud i tre skikkelser,
som dog er én, nemlig Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd,
formuleret i den kristne trosbekendelse.

Som samfund må vi alle påtage os den opgave at give plads
til forskelligheder og opfattelser. Her har Folkekirken også
en opgave, som den kan og skal bidrage med. Nemlig den at
mangfoldiggøre og videregive fundamentale grundværdier,
der kan bidrage til, at mennesker tager hånd om og respekte
rer hinanden på tværs af religiøse opfattelser.

