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

Vikarpræst
Under Rie Mortensens
studieorlov oktober - december skal jeg varetage
hendes opgaver ved
Brande, Uhre og Skærlund kirker samt i det
åbne afsnit af Nr. Snede
fægsel. Jeg vil derfor kort
præsentere mig selv.

Pilgrimsvandring over flere
dage!

Jeg er opvokset og bor
nu igen i Herning sammen med min kone.
Vores tre voksne børn
er alle flyttet hjemmefra. I min studietid i Århus var jeg
tilknyttet KFUM & Ks børnearbejde og børnearbejdet i
Helligåndssogn, hvorfra jeg kender sognenes tidligere sognepræst Inge Marie Mols. I årene 1983 – 2002 var jeg sognepræst i Haderup og Feldborg nord for Herning, hvor jeg
som en af de første havde minikonfirmander. For at blive
bedre til sjælesorg fik jeg igennem en række orlovsperioder
en psykologiuddannelse ved Roskilde Universitetscenter,
hvor jeg skrev speciale i kirkeligt arbejdsmiljø. Det gav mig
nogle år senere et forskningsstipendium omkring præsters
psykiske arbejdsmiljø. Efter stipendiet blev jeg i 2007 deltids-lektor i psykologi på Herning HF og VUC og 50% sognepræst i Toftlund og Tirslund i Sønderjylland. Sommeren
2013 blev min sønderjyske præstestilling nedlagt, og jeg har
siden varetaget en række præstevikariater i Ribe og Viborg
stifter. I foråret 2018 blev jeg folkepensionist og fratrådte
efter sommereksamenerne mit lektorat; men jeg forventer
at fortsætte som præst mange år endnu.
I min fritid holder jeg af at gå i haven, efterisolere vores sommerhus og cykle ture i omegnen i et adstadigt tempo. Nu ser
jeg med glæde frem til at kunne virke som præst i Brande,
Uhre og Skærlund sogne i årets sidste tre måneder.
Jens Bisgaard

JBI@KM.DK / 30279629

Pilgrimsvandring har været et fænomen i Brande i flere år.
Således er der både en vandring i Brande by om foråret og
imellem Skærlund og Uhre kirker i sensommeren. Nu vil vi imidlertid arrangere en vandring, der skal strække sig over flere
dage og derfor med overnatninger. Her vil du for alvor mærke
roen, langsomheden og naturens kræfter – samt måske opda
ge noget om dig selv, som du ikke var bevidst om i forvejen.
Planlægningen af turen er på sit indledende stadie, men vi
kan allerede nu røbe, at den kommer til at foregå indenfor
landets grænser i 2019 og at der vil blive dagsvandringer på
15-20 km pr. dag.
Er du interesseret så giv lyd fra dig og hør nærmere om projektet hos Rie Mortensen.
Aktivitetsudvalget

Er du sikker?
Hvor vigtigt er det for dig at
vide, hvordan fremtiden tegner sig? Hvor vigtigt er det at
være tryg – og hvad gør dig
utryg? Hvor vigtigt er det at
kende svaret – og hvad er ’sikker viden’, fx om verdens tilstand
og fremtidens samfund? Kom til samtaleaften om de store, de
nære, de svære og de kantede spørgsmål i livet. 32 forskellige samtalekort lægger op til at udforske temaet ’sikkerhed’.
Snup et samtalekort og tag del i samtalen! Small-talk springes
over – men først efter at vi har spist sammen. Det hele foregår
d. 26. september kl. 18:00. Tilmelding på kirkekontoret er
nødvendig af hensyn til spisning.
Højskoleforeningen/Aktivitetsudvalget

Koncert med drengekoret “High Five” d. 12. september

Aktiviteter i Brande Sogn
Torsdag d. 23. august kl. 19:30

BRANDE FOLKEKOR STARTER OP EFTER
FERIEN
Nye sangere er velkomne. Koret øver i Sognegården,
Storegade 10B hver torsdag kl. 19.30 – 21.30. Yderligere
oplysninger fås hos korleder Irma Andersen, tlf. 60536593
eller mail: brandeorganist@gmail.com
Fredag d. 31. august 9:00-11:00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Efterårets første fredagscafe. Ved Arne Holst-Larsen.
Søndag d. 9. september kl. 10:00

HØSTGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Efter gudstjenesten er der frokost i sognegården. Indsamling til forskellige formål ved gudstjenesten. Ved Arne
Holst-Larsen
Søndag d. 9. september kl. 10:00

HØSTGUDSTJENESTE I SKÆRLUND KIRKE
Ved Anne Dolmer

Søndag d. 9. september kl. 19:30

HØSTGUDSTJENESTE I UHRE KIRKE
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og
kage. Ved Arne Holst-Larsen.
Onsdag d. 12. september kl. 19:30

KONCERT I BRANDE KIRKE

“High Five”, der består af fem af de dygtigste drengesopraner fra Haderslev Drengekor, har gennem de seneste år

henrykket tilhørere i hele landet. “High Five” ledes af domorganist Henrik Skærbæk Jespersen.
Torsdag d. 13. september kl. 10:45

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Huskegudstjeneste er en kort gudstjeneste især for ældre,
der lægger vægt på det genkendelige. Denne huskegudstjeneste handler især om høst. Ved Anne Dolmer.
Onsdag d. 26. september kl. 18:00

SAMTALEDAG I SOGNEGÅRDEN
Se omtale side 3.

Fredag d. 28. september kl. 9:00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN
Tidligere Minister Laurits Tørnæs besøger Brande med
fortællingen: “Hvis der lukkes en dør for dig så får du mulighed for at lukke en ny op “.
Onsdag d. 3. oktober kl. 19:30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Den første af i alt 7 billedgudstjenester i vinterhalvåret. Med
Irma Andersen og Arne Holst-Larsen. Næste billedguds
tjenester er d. 7.november og d. 5. december.
Torsdag d. 11. oktober kl. 19:30

SANGAFTEN I UHRE KIRKE
Arne Holst-Larsen fortæller om en række sange fra Høj
skolesangbogen. Irma Andersen akkompagnerer på klaver,
og Brande Folkekor synger for på fællessangene ligesom

Leviathan – en russisk film som vi kan se sammen d. 5. november

koret selv har en afdeling med danske salmer og sange.
Uhre Menighedsråd serverer kaffe i pausen.
Fredag d. 26. oktober kl. 9:00-11:00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Ved Jens Bisgaard, vikarierende præst i Brande

Fredag d. 30. november kl. 9:00-11:00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN
En formiddag om Astrid Lindgren. Ved Anne Dolmer.

Søndag d. 28. oktober 10:00

BUSKGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
BUSK står for børn, unge, sogn, kirke og denne gudstjeneste
arrangeres sammen med FDF. Der er sodavand og pølser i
sognegården bagefter. Ved Anne Dolmer.
Mandag d. 29. oktober 19:30

SOGNEAFTEN MED NASER KHADER

I mere end 20 år har han været en del af den offentlige debat
og af det politiske liv. Nu gæster han endelig Brande med sit
foredrag “En tvivlende muslim”.
Mandag d. 5. november kl. 18:00

BIOGRAFTUR TIL KLOVBORG

Når mørket sænker sig over landet, er det på tide med en fælles
biograftur og en god film i Klovborg bio. Vi skal i år se den
russiske film Leviathan. Det er ikke blot titlen på en prisvindende russisk film, men også det bibelske navn for søuhyret
i Jobs Bog fra Det Gamle Testamente. Netop fortællingen om
Job danner grundlag for historien og symbolikken i dramaet.
Prisen er 85 kr og menighedsrådet er vært ved kaffe og kage
efter filmen. Tilmelding til kirkekontoret på 97181642. Der er
afgang med bus til N.I.Møllers Plads.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
10. september kl. 19:30
Bedemand Nils-Peter Holm: Oswald-Helmuth-aften.

26. september kl. 18:00
Samtaledagen 2018 (samarbejde med menighedsrådet). Tilmelding til kordegnekontoret nødvendig.
24. oktober kl. 19:30
Tidl. højskolelærer Helle Arnfred: Fortælleaften - “Stella
Dolores og springet” - Fortællinger!
1. november kl. 19:30
Syng-Dansk-Aften i Remisen.

12. november kl. 19:30
Tidl. sognepræst Kaj Mogensen (Thy):
“Livet – det dejligste eventyr” (om H.C.Andersen).

Indre Mission i Brande
Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.
Formand: Else Jensen, tlf. 25 62 60 14.

SEPTEMBER
Den 4., 5. og 6. kl. 19:30
Torsdag d. 13. kl. 18:00:
Torsdag d. 20. kl. 19:30:
Torsdag d. 27. kl. 19:30:
OKTOBER
Mandag d. 1. kl. 10:00:
Torsdag d. 4. kl. 19:30:

Torsdag d. 11. kl. 19:30:

Torsdag d. 18. kl. 19:30:
Onsdag d. 24. kl. 19:30:
NOVEMBER
Torsdag d. 1. kl. 19:30:
Mandag d. 5. kl. 10:00:
Torsdag d. 8. kl. 19:30:
Torsdag d. 15. kl. 18:00:
Torsdag d. 22. kl. 19:30:
Mandag d. 27. kl. 14:30:
Torsdag d. 29. kl. 19:30:

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN
Møderække: Møder ved undervisningskonsulent i IM,
Sprint Aagaard Korsholm, Børkop. Emne: “Guds folk
skal ligne Gud – hvordan kan det lade sig gøre?”
Høstfest og IM’s fødselsdagsfest med fællesspisning.
Pris for hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU
25 kr., under 10 år gratis.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved fritidsforkynder Inger Lene Christensen,
Ikast. Emne: “At se sig selv med Guds øjne”.
Café
Møde ved forstander Rene Brorson og “Lillekor”
fra Grejsdalens Efterskole.
Møde ved soldatermissionen.
Karin Jensen, Soldaterhjemsleder i Borris.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Fælles møde for Brande, Give og Vester i Give missionshus ved IM´s generalsekretær Jens Medom Madsen,
Fredericia. Emne: “Jesus alene”.
Fælles møde for Brande, Give og Vester i Give missionshus ved lektor Erik Dahl, Ringkøbing. Emne: “Kontordørens evangelium” om “Jesus i hverdagen”
Café
Sangaften ved lokale kræfter.
Fællesaften med spisning.
Vi fejrer missionshusets 120 års fødselsdag.
Pris for hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU
25 kr., under 10 år gratis.
Fælles bibelkreds ved kreds 2.
Eftermiddagsmøde ved sognepræst Anne Dolmer.
Forberedelse til advent ved missionær Søren Grysbæk, Horsens.
Bogsalg.

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 2018: 125 kr. (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:
Mathias Kjær Pedersen.
Tlf. 29 70 90 99

Bibelkredse

Bibelkredse er mindre grupper, som
mødes I private hjem til bibelstudie
og drøftelse af aktuelle emner.
Har du lyst til at være med i en bibelkreds, kan du kontakte:
Else Jensen, tlf. 25 62 60 14

www.im-brande.dk

I Vestjylland er vi meget usikre for tiden…

Er du sikker?
Ja, hvornår kan vi egentlig være det? Sikre? Det er noget
grundlæggende ved vores liv: at leve i usikkerhed. Hvem
kender morgendagen?

I Vestjylland er vi meget usikre fortiden, eftersom ulven
lusker rundt derude. Meget stærke meninger brydes om,
hvad vi dog skal gøre ved fænomenet: at ulven nu (igen) er en
del af den danske fauna. Vi har ellers været vant til at leve i en
sikker natur, med enkelte undtagelser (jeg har f.eks. en ven,
som ikke ville kunne tåle et bistik). Nu er vi usikre. Vi kan
benytte anledningen til at blive mindet om, at naturen altid
er usikker. Ikke kun den derude – i naturen, som vi siger. Din
egen krop er faktisk også et stykke natur, et usikkerheds
moment. Hvilke gener er den mon sammensat af? Hvad er
du fra naturens hånd udstyret med? Det kan godt skabe en
skælvende usikkerhed, hvis vi følger tanken. Generne kan og
skal kortlægges, så vi kan få vished. Er du sikker?

Er du sikker? Man hører så meget. Fake News er nøgleordet
i disse år. Fænomenet er ikke spor nyt. I gamle dage kaldte
vi det ofte propaganda. Det gælder om at gennemskue det.
Men hvordan kommer vi dertil: at vi kan det? Kritisk sans
og kildekritik må være nøgleordene. En grundlæggende
fornemmelse for at du er mere borger end forbruger. Men
hvordan kommer vi derhen på et tidspunkt, hvor vi gennem
de sociale medier er ved at pjatte og lege os ind under total
kontrol? Er du sikker på, at det er rigtigt?
Er du sikker på Gud? Hmmm: Sikker viden om Gud – er det
muligt? Det er åbenbart en almindelig opfattelse, at tro er
en lille smule ringere end decideret viden. Hvis vi kan have
viden fremfor tro, så er det trods alt nr. 1. Du skal vide, du

skal ikke tro! Sådan fik man i gamle dage at vide, når man
spagfærdigt sagde “Jeg tror, at…”

Når vi f.eks. siger, at vi tror, at noget vil ske, så benytter vi ordet tro i en forringet og afsvækket betydning ift. den oprindelige mening.
Vi kan f.eks. sige, at vi tror det bliver solskin i morgen, at
vi tror, at Lars Løkke udskriver valg og at vi tror, at Donald
Trump snart holder op som præsident. Hver gang vi udtrykker os på denne måde, og altså bruger ordet “tror”, så fremstår “tro” blot som foreløbig og usikker viden, som endnu
ikke kan bekræftes 100%.
Men rigtig tro er ikke usikker viden. Eller det næstbedste.

Troen er noget helt andet end viden. Det er der en hel del,
som endnu ikke har opdaget, når de hævder at troen har en
ringere værdi, fordi den ikke er sådan noget som kan bevises
med argumenter og måles med instrumenter.
Viden er godt. Som viden. Tro er godt. Som tro. Der er
fænomener, der kan kun kan vides. Og så er der fænomener,
som kun kan tros. Siger jeg: Gud findes, så kan det kun tros.
Siger jeg derimod: Gud findes ikke, så kan det også kun tros.
Der er hver gang en bevisbyrde, som ikke kan løftes.
Men i en usikker verden, så ved jeg godt, hvad jeg foretrækker
at tro på...

Den 26. september 2018 er der samtaledag i sognegården med
temaet “Er du sikker?”
Arne Holst-Larsen

Saltet mister simpelthen sin kraft, hvis det bliver i saltkrukken uden at krydre maden.

Den indre burka
Gennem disse ord giver Kristus et billede af sig selv: Han er
saltet. Saltet mister simpelthen sin kraft, hvis ikke det kommer i arbejde – hvis det bliver i saltkrukken uden at krydre
maden.
Så pointen må være: Bring altid Kristus i spil, gør hans ord
gældende, fortæl hans lignelser, brug hans talemåder, for når
det sker, så bliver der vendt op og ned på alt det fortærskede
og vedtagne.
Der er meget der tyder på, at denne opfordring ikke efterkommes i nævneværdig grad. Vi taler ganske vist om kristen kultur og kristen etik og vores pæne og gamle kirker og vores
dejlige kirkeklokker, men vi taler aldrig om Kristus og hans
gerning. Saltet bliver i krukken. Som en smuk gammel bibel,
der står og samler støv på hylden. Kristen kultur uden Kristus.
Folketinget vedtog i maj et såkaldt burkaforbud. Politiet skal
nu se, hvorledes de vil håndhæve forbuddet uden at det bliver
ufrivilligt komisk: “Vil de være venlig at tage noget mere tøj
af…” Vi fejrer i år 50 året for 1968. Den gang sagde man: “Vil de
være venlig at tage noget mere tøj på”.

Det er det man kalder symbolpolitik: man vil signalere, at
man virkelig gør noget i en alvorlig situation, hvor man ellers
står rådvild og magtesløs. Man vil give indtryk af, at man er
problembevidst og handlekraftig - og tager derfor fat på det
letteste af alt: Burkaforbud! Men: Lovvedtagelsen er stort set
uden betydning, idet antallet af burkaer er forsvindende lille
og de, som virkelig går med dem, er danskfødte kvinder, som
er konverteret til islam. Ingen af de muslimske kvinder, som
er kommet til Danmark udefra, bruger dem.
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

I en åndelig og religiøs sag bruges nu tvang ved lov. Man blander tingene sammen, og tror, at man kan bekæmpe et religiøst,
åndeligt forhold, politisk. Men: Det er ikke burkaen selv, som er
problemet, men holdningen bag burkaen, som er problemet. Og
holdningen er religiøst begrundet. Og den bearbejder vi ikke
ved ydre pres og tvang – den bearbejder vi ved at tage

Og det vil da igennem hans salt til os fremgå, at vi aldrig får
et forhold til Gud gennem ydre tvang, ej heller gennem religiøse love, gennem spiseforskrifter, gennem ramadan, gennem klædedragter. Nej, vi får det kun gennem den gratis
kærlighed, hvormed han helt uforståeligt elsker os. En overrumplende overraskelse for muslimer og desværre også for os
kulturkristne at det virkelig forholder sig sådan: at vi er noget
værd, fordi han elsker os, at vi IKKE elskes fordi vi er noget
værd, altså fordi vi har fulgt nogle religiøse love og opført os
pænt og ordentligt – dna’et i en lovreligion som islam.
Hvis vi turde tale sådan om Kristus i mødet med hinanden
her i landet, uden ydre tvang, hvad ville der så ske? Så var der
måske en chance for, at holdningen bag burkaen ville blive
ændret, således at det simpelthen blev indset med hjertet –
det eneste man kan indse noget med, når det gælder Gud - at
burkaer er fuldstændigt overflødige ift. Gud.

Hvis vi nu turde dele dette med vores muslimske brødre og
søstre, i det vi samtidig pegede på, at dette til enhver tid kan
afvises ligeså vel som det kan modtages, hvis vi gjorde Kristi
frihed gældende, hvad ville der så ske? Hvis vi nu VAR nogen,
når vi mødte nogen, altså den fremmede, hvad ville der så ske?
Hvis saltet først er sluppet ud af krukken, så kan alt ske: Kulturkristne gammeldanskere kan begynde tro på Kristus,
lovtro muslimer kan blive omvendt til Kristus, menneskeheden kan endnu fornys, mirakler kan stadig ske.
Arne Holst-Larsen

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

“Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan
skal det da blive salt igen.”

