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Hvad i alverden er en kirke?
Kirken kan forstås på tre måder:

Først og fremmest kan den forstås som den pæne, hvide og
meget gamle bygning, som ligger midt i landsbyen - hyggelig kulisse i en Morten-Korch-film og uundværlig i turistforeningens brochurer. Og meget historisk for de historisk
interesserede.

til flere FDF-gudstjenester, hvor dårligt vejr mest fik os til at
tænke på at undgå at blive våde. Det er også meget praktisk,
at vi har en aftale om, hvor Kristusmødet finder sted. Hvad
er Brande kirke så? Et gæstekammer, hvor menigheden beder om, at Kristus vil aflægge besøg med sine ord og sin ånd.
Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene
Som under kors med ærlig hu
Troen og dåben forene
Var vi på jord ej mere end to
Bygge dog ville han og bo
Hos i hele sin vælde

Dernæst kan kirken også forstås som institutionen, der
består af paver, biskopper, kirkeministre, præster og menighedsråd og de møder, som de har holdt ned gennem historien og som de måtte holde med hinanden om dét, de nu kan
blive enige om på disse møder. En sådan forståelse ligger
bag det spørgsmål, som lyder sådan hér: Hvad mener kirken
dog? Hvem repræsenterer, ja, hvem ER kirken? Har den en
særlig mening om krigen i Irak og om den globale opvarm
ning og om flygtninge, som adskiller denne mening fra andre holdninger, man kunne indtage? Her kan de kristne vist
hurtigt komme til at modsige hinanden. De kan udstille deres fejlbarlighed.

Den tredje forståelse af kirken er den grundlæggende og den
ligger i det, som Kristus siger et sted: ”Hvor to eller tre er
forsamlede i mit navn, dér skal jeg være midt i blandt dem!”
Så hvad er kirken? Eller rettere: Hvem er kirken? Det er dig
og mig – sammen med Kristus! Et fællesskab, som deler hans
gaver. Når vi deles om alt dét, som Kristus har sagt, lader os
udfordre og velsigne af hans ord, når vi holder dåb og nadver, der, hvor han har sagt, at han vil være til stede, så har vi
kirke.
Og derved er vi fremme ved den oprindelige betydning af
ordet. ”Kirke” kommer af det græske ord ”Kyriakon” – ”det
eller de, som hører Herren til.” Herren er Kristus.

Der er en stor lettelse i, at kirken er det, som hører Herren til,
for så ligger tyngdepunktet i, hvad der bestandigt strømmer
fra ham, når vi møder ham, og ikke i menneskers større eller
mindre tro. Kristus skaber kirke, ikke troen. Gudskelov!
Og når vi nu kender det danske vejrlig, så er det højst praktisk med tag over over hovedet, mens dét sker. Jeg har været

Arne Holst-Larsen
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Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen

Karsten Nissen kommer til Brande sognegård d. 3.marts.

Aktiviteter i Brande Sogn
Søndag d. 1. februar kl. 19.00

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I BRANDE
KIRKE
Ungdomsgudstjeneste – især for konfirmander, deres familie og for dem, der har haft besøg af konfirmanderne ved
Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen.
Onsdag d. 4. februar kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Med Irma Andersen og Arne Holst-Larsen. Næste
billedgudstjeneste d. 4. marts.
Torsdag d. 19. februar kl. 16.30

FORTÆLLETIME I BRANDE KIRKE

Sang, leg og fortælling for de 4-6 årige 7 eftermiddage
i foråret sammen med Gitte Brønnum og Anne Dolmer.
Tilmelding til ado@km.dk . Se mere på hjemmesiden.
Fredag d. 27. februar kl. 9.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Anne Dolmer fortæller rejseoplevelser fra Indien november 2014. At få husets bedste seng. At være til 150 års jubilæum i Arcotkirken. At blive velsignet af en hindupræst.
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30

SOGNEAFTEN MED KARSTEN NISSEN: MIN
TID I FOLKEKIRKENS TJENESTE

I foredraget vil Viborgs just afgåede biskop, Karsten Nissen,
fortælle om sine 43 år i folkekirkens tjeneste som universitetslærer, sognepræst, forstander for Diakonhøjskolen,

domprovst og biskop. Ud fra sine personlige erfaringer vil
Karsten Nissen belyse de forandringer, der er sket i samfundet og i folkekirken igennem denne tid, og give sit bud
på folkekirkens fremtid.
Søndag d. 8. marts kl. 11-14.00

SOGNEINDSAMLING

Brande Menighedsråd og FDF i Brande står igen for
indsamlingen i Brande, når Folkekirkens Nødhjælp samler ind over hele landet. Denne gang er der især fokus på
kvinder i verdens fattigste lande. Vi har brug for mindst 36
indsamlere! Man kan tilmelde sig til Anne Dolmer på sms
29622901 eller til Poul Bagger Thomsen på mail poul@
fdfbrande.dk eller centralt via Folkekirkens Nødhjælps
hjemmeside. Vi begynder med lidt frokost i sognegården
kl. 11, hvor indsamlerne får en rute. I er også velkomne til
at deltage i gudstjenesten i Brande kirke kl. 10.
Onsdag d. 11. marts kl. 19.30

SPIL-SAMMEN-AFTEN I UHRE KIRKE

Vi kan ikke se luften – men vi kan høre den lyd, der kommer
ud af en orgelpibe eller et blæserinstrument, når luften
bliver blæst gennem instrumentet og bliver til musik. Luft/
vind/ånd er det gennemgående tema denne aften i Uhre
kirke, hvor bl.a. Irma Andersen er med på orgel, Lisbeth
Nørager Olsen fra Skærlund spiller tværfløjte og Ulrich
Pöhner fra Uhre og hans venner spiller på træblæsere. Sognepræst Anne Dolmer fortæller en god historie om Jonas i
orgelhuset og vi skal mærke glæden ved at trække vejret og
synge i fællesskab. Menighedsrådet serverer en kop kaffe
undervejs.

Verdensmiddag d.21.marts - med afghansk, srilankansk og dansk musik og mad.

Lørdag d. 21. marts kl. 16-21.30

VERDENSMIDDAG I SOGNEGÅRDEN
Sidste forår mødtes omkring 150 mennesker fra alle verdens
hjørner til fælles middag, musik og underholdning i sognegården. Det var en dejlig aften – så nu gør vi det igen! Vi
skal smage mad fra bl.a. Afghanistan, Sri Lanka og Danmark.
Vi skal danse folkedans og høre musik og fortællinger om
livet fra flere lande. Alle er velkomne. Man kan tilmelde sig til
kirkekontoret. Se også annonce i Brande-bladet i marts.
Søndag d. 22. marts kl. 16.00

INTERNATIONAL CHURCH SERVICE IN BRANDE

In Brande area people has come from all over the world to live
and to work in industry or farming etc.
We would like to invite you to an international service in
Brande Kirke. This international service in English is similar
to a Danish Lutheran Sunday Service and is conducted by Rev.
Anne Dolmer, Brande. It is open to all confessions. Whether
you are a Dane or a foreigner, everyone is welcome. There will
be coffee and time to chat and meet after the service.
Onsdag d. 25. marts kl. 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Rie Mortensen holder afslutning med vinterens minikonfirmander. Alle er velkomne til denne gudstjeneste, som slutter
med spisning i sognegården.
Fredag d. 27. marts 9.00-11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN
Ved Rie Mortensen

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Onsdag d. 18. februar 2015, 19.30 i sognegården

PROFESSOR ERIK A. NIELSEN:
«BRORSON OG PIETISMEN»

Mandag d. 16. marts 2015, 19.30 i sognegården

PROFESSOR OVE KORSGAARD:
«SOLSKIN FOR DET SORTE MULD»
Tirsdag d. 5. maj 17.00

UDFLUGT TIL
MØLTRUP OPTAGELSESHJEM

Indre Mission Samfund
Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.

FEBRUAR
Torsdag d. 5. kl. 19.30

Torsdag d. 12. kl. 19.30
Mandag d. 16. kl. 10 og 19

Generalforsamling. Forslag afleveres
skriftligt til formanden senest d. 22. januar.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Kristendomskursus: Hvad ved vi om Gud?

Vinterstævne: Begge aftener taler regionsleder Niels Jørgen Larsen, Åstrup,
og vi samler ind til IM i Danmark:
Onsdag d. 18. kl. 19.30
”Menneskesønnen - Underfuld rådgiver”.
Torsdag d. 19. kl. 19.30
”Menneskesønnen - Herrens lidende tjener
og retfærdige dommer”.
Mandag d. 23. kl. 10 og kl. 18.30
Mandag d. 23. kl. 14.30
Torsdag d. 26. kl. 19.30

MARTS:
Mandag d. 2. kl. 10 og kl. 18.30
Onsdag d. 4. kl. 14.00

Torsdag d. 5. kl. 19.30
Mandag d. 9. kl. 10 og kl. 18.30
Torsdag d. 12. kl. 19.30
Mandag d. 16. kl. 10 og kl. 18.30
Torsdag d. 19. kl. 18.00
Fredag d. 20.-søndag d. 22.

Mandag d. 23. kl. 10 og kl. 18.30
Torsdag d. 26. kl. 19.30
Mandag d. 30. kl. 10 og kl. 18.30
Mandag d. 30. kl. 14.30

Kristendomskursus: Hvem var Jesus?
Eftermiddagsmøde ved sognepræst Arne
Holst-Larsen, Brande.
Møde ved tidligere formand for IM pastor
Anders Dalgaard, Øster Snede.

Kristendomskursus: Hvad er et menneske
værd?
Fælles møde i Give ved missionær Bjarne
Hvidberg, Tistrup: ”Glæde i Herren” (Fil. 3, 1).
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Kristendomskursus: Hvad betyder dåben?
Sømandsmissionens aften ved sømandsmissionær Finn Løvlund, Esbjerg.
Indsamling til Sømandsmissionen.
Kristendomskursus: Er der liv efter døden?
Fællesaften ved børne- og juniorklubben
med fællesspisning. Pris for hele aftenen:
Voksne 50 kr., 10-18 år samt IMU 25 kr.,
børn under 10 år gratis.
Missionskonference i Kolding. Tilmelding
på mission2015.dk senest d. 22. februar.
Kristendomskursus: Hvad gør Helligånden?
Møde ved generalsekretær i IM Thomas
Bjerg Mikkelsen, Kolding.
Kristendomskursus: Hvordan skal jeg tro?
Eftermiddagsmøde ved provst emeritus,
tidligere formand for IM John Ørum
Jørgensen, Herning.

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN
Alle drenge og piger fra 3 år er velkomne.
Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00–17.30 i
missions
huset, Herningvej 2. Vi hører
fortællinger fra Bibelen, og der er aktivi
teter, kammeratskab, sjov, alvor og udfordring. Kontingent: 100 kr. halvårligt.
Kontakt:

Solveig Pedersen, tlf. 96 60 94 94
Susanne Skovbjerg, tlf. 97 18 36 23.

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: Jonas Eriksen, tlf. 21 84 22 83.

www.im-brande.dk

“Vejen fra Galilæa til Jerusalem blev for Jesus en lang række af krænkelser af forbenede og stivnede religiøse regler.
Men det gjorde os frie, frie fra religiøst tyranni.”

Jesus Charlie!
Efter terroraktionen d. 7. januar mod det franske, venstreorienterede satireblad ”Charlie Hebdo” skrev sognepræst Henrik Gade
Jensen et indlæg i Jyllandsposten, hvor han gjorde gældende, at religiøst motiveret terror skal bekæmpes med religion, og ikke med
forsikringer om ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder.
Han indleder med nogle overvejelser over terrorbevægelser, som
ikke findes længere, f.eks. RAF i Tyskland og IRA i Nordirland. Og
fortsætter med tanke på den aktuelle terrorisme. Overskriften er
et ordspil, der hentyder til de mange solidaritetstilkendegivelser i
forbindelse med attentatet: ”Je suis Charlie” (”Jeg er Charlie”):
Der er ikke noget nyt under solen, fristes man til at sige.

Terrorangrebet på Charlie Hebdo indskriver sig i rækken af terroraktioner, som verden har set mange af gennem tiderne.
Grovheden, brutaliteten og præcisionen er heller ikke ny. Det er
set før. Radikaliseringen af unge er heller ikke ny, men også et
tilbagevendende fænomen.

Og set i et større perspektiv kan vi konstatere, at terror kommer og går. Nordirland er fredeligt i dag. Tysk terrorisme hører
til i historiebøgerne. Italiens Røde brigader er på plejehjem. Flykapringer findes ikke mere. Palæstinensiske selvmordsangreb i
Israel er taget af, hvilket dog næppe skyldes manglende vilje som
vanskeligheden ved at udføre dem. Blekingegadebandens efterfølgere nøjes med at besætte huse og hacke løs.
Vil det gå islamistisk terror på samme måde?

Det er farligt at spå om fremtiden, men urovækkende er den demografiske tendens med øget indvandring til et stadigt mere
sekulært Vesteuropa af mennesker med islam i bagagen, og som
gør at rekrutteringsgrundlaget øges hele tiden.

Og den troværdige kløft mellem islam og islamisme skabes ikke
af vestlige politikeres panegyriske forsikringer om religionens
fredelighed, men kan kun ske ved at tilstrækkelige mange og
markante muslimer træder i karakter og tydeliggør overfor os
andre med anden religiøs observans, at islam ikke indeholder
dette voldspotentiale.
Vestlige og danske politikere bør derimod forstå, at den nuværende terror ikke kan bekæmpes ved at forsøge at gøre demokrati og ytringsfrihed attraktivt i ghettoen. Terroristerne
hader vores sekulære system med frihed til at ytre og tegne hvad
som helst. Og jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er en
fejl så ihærdigt at forsvare retten, altså ikke ordets betydning
eller kunstens skønhed, men retten til at sige og gøre hvad som
helst. Selvfølgelig skal den forsvares, i praksis, og med de nødvendige midler, men på længere sigt skal vi tale indhold.

Menneskerettigheder og demokrati er og skal ikke være en tro
og religion, men en praktisk og vigtig måde at indrette samfundet på. Det er fornuft. Men at appellere til fornuften, er verdens
største slag i luften (Piet Hein). Fornuft skal bekæmpes med fornuft, men religion skal mødes med religion.

Der er derfor ingen bedre måde at imødegå islamisme på, end
ved at forkynde, at Gud blev menneske i Jesus Kristus, Gud er
menneskelig, ikke verdensfjern, og den Gud afskrev vold og religiøse love. Vejen fra Galilæa til Jerusalem blev for Jesus en lang
række af krænkelser af forbenede og stivnede religiøse regler.
Men det gjorde os frie, frie fra religiøst tyranni.
Jesus Charlie!

Henrik Gade Jensen

www.brandekirke.dk

“Problemstillinger om mad, mæthed og overflod er også emner, der tages op i kirkeårets tekster i fastetiden.”

Kirkeåret og dets liturgiske farver

Idéen med kirkeåret er, at man ved søndagens gudstjenester
fortæller hele Jesu historie fra advent til advent. Men kirkeårets
faser afspejler også årstidernes gang.

De centrale fester i kirkeåret er derfor påskefesten og julefesten, og sådan har det været lige fra oldkirkens dage. I
Påsken fejres Jesu lidelse, død og opstandelse og i julen fejres
Jesu fødsel. Omkring disse to fester er kirkeåret bygget op,
og hver periode og mærkedage i kirkeåret har som sagt deres
egne liturgiske farver.
I de kirker, hvor man har tradition for, at præsten bærer messehagel bliver kirkeårets farver, violet, hvid, rød, sort og grøn
ofte vist.

Den hvide farve er kirkens festfarve. Den symboliserer renhed,
glæde, hellighed og uskyld, og den anvendes blandt andet juleaften og juledag, samt 1. og 2. påskedag.
I advents- og fastetiden anvendes den violette farve, der symboliserer ånd, alvor og anger og den bruges bl.a. i advents- og
fastetiden samt Palmesøndag.
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

Rød er ildens, blodets, kærlighedens og Helligåndens farve. I
pinsen mindes vi, at Helligånden kom over apostlene i form af
ildtunger. Og som blodets farve markeres den evangelisk lutherske kirkes eneste martyrdag, Sankt Stefans dag, 2. juledag.
Sort er sorgens og dødens farve og bruges kun Langfredag.
Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, forår og
håb. Den anvendes i helligtrekonger- og i trinitatis tiden, som
slutter med Sidste søndag i Kirkeåret, hvorefter adventstiden
igen begynder et nyt kirkeår.

Som sagt befinder vi os nu i fastetiden markeret af den violette
farve, der symboliserer ånd, alvor og anger. Derfor fortælles
de følgende søndage indtil Palmesøndag i kirken om den del
af Jesu liv og forkyndelse, der bl.a. omhandler temaer, der kan
give stof til eftertanke om bl.a. følelsen fra uretfærdighed til
taknemlighed. Vi opfordres også til at vende blikket i en anden
retning, så vi ikke kun bliver hængende i det gamle, men kommer til at se fremad mod noget mere interessant. Problemstillinger om mad, mæthed og overflod er også emner, der tages op
i kirkeårets tekster i fastetiden.
Selv om kirkeårets grundtekster er o. 2000 år gamle, bringer
de stadigvæk relevante emner for dagen omkring det liv, vi lever, og derfor kan de beretninger, vi hører i kirken, også i dag
give stof til eftertænksomhed og overvejelser omkring menneskers vidt forskellige opfattelser og meninger om, hvordan
verden kan blive et bedre sted at leve i.
Fastetiden og kirkeårets øvrige perioder symboliserer derfor
også en åndelig styrkeprøve for det enkelte menneske.

Rie Mortensen

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

Vi befinder os et godt stykke henne i kirkeåret, da vi netop nu
er i fastetiden, det vil sige i perioden forud for påsketiden. Vi
er med fastetiden begyndt nedtællingen af dagene til påske,
og perioden slutter lige før Palmesøndag. Den første søndag i
fastetiden kaldes for Septuagesima, som betyder den halvfjers
indstyvende og den næste søndag Seksagesima, der betyder
den tresindstyvende. Navnene betegner, at der nu er henholdsvis 70 og 60 dage til lørdag efter påske, som i den romerskkatolske kirke kaldes hvide lørdag. Hver periode og mærkedag
i kirkeåret har sin egen farve, også i den evangelisk lutherske
kirke. Den hvide farve symboliserer renhed m.m.

