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Indsamling til Høst

Det er gammel skik at samle penge ind til Høstgudstjenesten.
Menighedsrådene i Skærlund, Uhre og Brande har besluttet, at
der kan gives penge til følgende formål: Juleuddeling i Brande
sogn, Folkekirkens Nødhjælp, Danske Sømands og Udlandskirker, Danmission, Kirkens Korshær, Nicolai-tjenesten, Gideonitterne
Beløbene bedes lagt i en konvolut, som allerede d.1.september
findes både i våbenhuset og på kirkekontoret. Kirkekontoret
fremsender også gerne en konvolut. På konvolutten skrives,
hvilket formål, som ønskes støttet. Konvolutterne indleveres
på kirkekontoret eller hos præsterne. Eller til selve høstgudstjenesten.
Menighedsrådene

Babysalmesang

Jeg begynder d. 5.november kl. 8.30. Du kan tilmelde dig til mig
personligt på tlf. 25668093 – senest mandag d. 6.oktober.
Julie Wieland

Der er grænser!

I de senere år har menighedsrådet holdt samtaledag sammen
med Højskoleforeningen i sognegården! Dagen er landsdækkende og lad mig straks afdramatisere: Det er en ganske fordragelig aften, hvor vi i samtalens form drøfter de store spørgsmål,
men i en bunden form: Et ukendt spørgsmål ”trækkes” og det
det kan lyde – ”Hvordan opfører man sig ordentligt som menneske?” Herefter går samtalen i gang og med et sådant stillet
spørgsmål har det vist sig at gå ret nemt. I år er det overordnede
tema ”grænser” – forstået i videste forstand: Der ER grænser,
men hvor går de? Inden samtalen spiser vi sammen, hvorfor
tilmelding er nødvendig. Hold øje med annoncen!
Arne Holst-Larsen

”De sjove konger”

Asser Amdissen er historiker og historiefortæller med en baggrund som museumsleder og højskoleforstander. Tirsdag d.
4.november (19.30) kommer han på besøg i sognegården, hvor
vi skal vi høre om ”De sjove
konger”. I foredraget er det
ikke vigtigt med årstallene
og numrene, men fokus er
sat på at fortælle de gode
historier, som er til at huske
og som gør kongeræk-

ken levende. Vi hører blandt andet historierne om Christian
VI’s mere end 100 børn, om bigamisten Frederik IV, om den
sindssyge Christian VII (billedet) og om kærlighedsdramaet
mellem Christian II og Dyveke.
Aktivitetsudvalget

En ny alterdug.

For nogen tid siden fik jeg en henvendelse angående en ny alterdug til Brande kirke. En alterdug er en brugsgenstand. Den
bliver vasket, og den bliver slidt, og derfor skal der undertiden
en ny til. Og traditionen lyder på, at den bliver syet af kvinder,
der gerne gør sådan noget.

Henvendelsen bekom mig vel, fordi jeg altid har holdt af at lave
håndarbejde. Jeg har det godt med noget i hænderne. Og hvis
ikke det er godt for andet, er det i hvert fald godt for sjælen.
Så jeg sagde ja-tak til opfordringen og gik i tænkeboks med papir og blyant. Resultatet blev en næsten-hvid dug med påsyede
figurer af thai-silke. Figurerne er de helt traditionelle kristne
symboler: et kors belyst af to opgående sole. Desuden to vinkalke og to brød. Det er døden, og opstandelsens lys, der sejrer
over døden. Og det er nadverens elementer, der forkynder, at
døden og livet, som vi møder det i nutiden og i hverdagen, er
udtryk for og omfattet af Guds absolutte nærvær.

På det stykke stof, der hænger ned ved siderne, er der som
”pynt” påsyet et par broderier, som jeg lavede, da jeg var omkring konfirmationsalderen. Siden den tid har de ligget i en
skuffe. Men nu syntes jeg at de kunne buges. Og det håber jeg
så, at hele dugen kan.
Inge Marie Mols
Menighedsrådet bringer en stor tak til Inge Marie Mols for den
smukke alterdug, der allerede er taget i brug.

Grandækning af gravsteder

Grandækning af gravsteder på Brande, Uhre og Skærlund
kirkegårde påbegyndes i slutningen af oktober. Hvis du ønsker
at bestille grandækning, så henvend dig til kirkegårdskontoret. Du kan købe grandækning i metermål, og store eller små
dekorationer. Du kan også købe granbundter, vinterkranse, juletulipaner og løg m.m. Gravstedsejere, som allerede har en aftale om grandækning, behøver ikke at foretage sig noget. Læs
mere om grandækning på www.brandekirke.dk. Grandækning
udføres ikke for gravstedsejere, der står i restance. Du er altid
velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret for nærmere
oplysninger, eller et uforpligtigende tilbud.
Rikke Nørulf, kirkegårdsleder.

Detalje fra ”Esbjergevangeliet” – se side 7.

Aktiviteter i Brande Sogn
Søndag d. 14. september kl. 10.00

HØSTGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Kirkefrokost i sognegården efter gudstjenesten.
Søndag d. 14. september kl. 14.00

HØSTGUDSTJENESTE I SKÆRLUND KIRKE
Minikonfirmanderne på Præstelundskolen og Uhre Friskole medvirker ved gudstjenesten. Menighedsrådet ved
Skærlund Kirke byder på en lille forfriskning i kirken. Alle
er velkommen.
Søndag d. 14. september kl. 19.30

HØSTGUDSTJENESTE I UHRE KIRKE

Menighedsrådet er vært ved kaffe og sodavand efter gudstjenesten.
Onsdag d. 22. september kl. 18.00

SAMTALEDAG I SOGNEGÅRDEN – ”GRÆNSER”

Højskoleforeningen og Menighedsrådet arrangerer i fællesskab en samtaleaften, som begynder med fællesspisning
og fortsætter med en samtale om - “GRÆNSER.” Dette ord
forstået i den videste betydning. Hold øje med Brandebladet mhp. tilmelding. Se omtale s.3.
Torsdag d. 25. september kl. 16.30-17.15

FORTÆLLETIME FOR DE 4-6 ÅRIGE I
BRANDE KIRKE

Fortælling, sang og leg i Brande kirke. 8 gange i efteråret ved

Anne Dolmer. Se hjemmesiden for de efterfølgende gange.
Fredag d. 26. september kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Ved Arne Holst-Larsen. Fredagscafeer senere på efteråret: 31.oktober (v.Anne Dolmer) og 28.november (v.Rie
Mortensen)
Onsdag d. 1. oktober kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Under titlen ”Orgelmusik fra en forandringstid” spiller
tidligere organist ved Sct. Johannes kirke i Herning, Bjarne
Hersbo, orgelmusik af J. S. Bach, Bach-sønnerne og Bacheleverne over Mozart til vor egen tids Einar Trærup Sark
og Bjarne Hersbo.
Onsdag 8. oktober kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Dette er den første i en række billedgudstjenester ved Irma
Andersen og Arne Holst-Larsen. Se også gudstjenestelisten.
Torsdag d. 9. oktober kl. 19.30

SANGAFTEN I UHRE KIRKE

Arne Holst-Larsen introducerer en række sange fra Højskolesangbogen. Irma Andersen spiller til fællessangene
og dirigerer Brande Folkekor og Brande Vokalensemble,
der udover at synge for på fællessangene også medvirker
med en række korsatser.

Ved gudstjenesten 2.Pinsedag medvirkede Folkekoret foran Remisen. Ved ”Spil-dansk”-dagen d. 30.oktober kan de høres inde i Remisen

I pausen er Uhre Menighedsråd vært ved en kop kaffe.
Søndag d. 26. oktober kl.10.00

BUSK-GUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Som sædvanlig medvirker FDF og IMs børnearbejde ved den
sidste gudstjeneste i oktober. Frokost i sognegården bagefter,
hvor alle er velkomne.
Søndag d. 2. november kl. 10.00

ALLEHELGEN I BRANDE KIRKE

De døde i Brande mindes ved navns nævnelse. Der tændes lys
for hvert navn og der kan bringes lys ud på gravene – både
nye og gamle.
Søndag d. 4. november kl. 19.30

”DE SJOVE KONGER” I BRANDE SOGNEGÅRD
Sogneaften med Asser Amdisen. Se omtale s. 3.
Mandag d. 17. november 18.00

BIOGRAFTUR TIL KLOVBORG KINO

Vi arrangerer igen en fælles biograftur til Klovborg, hvor vi
denne gang skal se filmen ”The broken Circle Breakdown.”
Menighedsrådene er vært ved en kop kaffe med kage efterfølgende. Vi kører i bus sammen fra N.I. Møllers plads og prisen
for hele aftenen er 80 kr. Tilmeldingsfrist på kirkekontoret:
3.november. Nærmere omtale af filmen: Se hjemmesiden.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Onsdag d. 10. september, kl. 19.30 i sognegården

Organist Willy Egmose:
”Min højskolesangbog

Willy Egmose præsenterer sine foretrukne sange”
15.-19. september

Udflugt til Dresden (fuldtegnet)
Mandag d. 22. september, 18.00 i sognegården

Landsdækkende Samtaledag
i samarbejde med menighedsrådet. Se s. 3.

Mandag d. 27. oktober, 19.30 i sognegården

Generalforsamling

med efterfølgende foredrag af skoleleder Kent Lykke:
”Uhre friskole og skolereformen”
Torsdag d. 30. oktober, 19.30 i Remisen

”Spil-dansk-dag.”

Fællessang og fortælling. Med
Folkekoret og Arne Holst-Larsen.

Irma

Andersen,

Onsdag d. 19. november, 19.30 i sognegården

”Almue og Folkelighed.”

Ved forstander på Rønshoved højskole Thue Kjærhus.

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

SEPTEMBER
Torsdag d. 11. kl. 19.30
Lørdag d. 13. kl. 9-15
Torsdag d. 18. kl. 18.00

Torsdag d. 25. kl. 19.30
Mandag d. 29. kl. 14.30

OKTOBER
Torsdag d. 2. kl. 19.30

Torsdag d. 9. kl. 19.30
Torsdag d. 16. kl. 19.30
Torsdag d. 23. kl. 19.30
Mandag d. 27. kl. 14.30

Torsdag d. 30. kl. 19.30

NOVEMBER
Tirsdag d. 4. kl. 19.30

Torsdag d. 6. kl. 19.30
Onsdag d. 12. kl. 19.30
Torsdag d. 20. kl. 19.30
Mandag d. 24. kl. 14.30
Torsdag d. 27. kl. 19.30

Børneklubben
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Arbejdsdag i missionshuset.
Høstfest og IM’s fødselsdagsfest. Fællesspisning,
derefter taler journalist Anette Ingemansen,
Fredericia. Pris for hele aftenen: Voksne 60 kr.,
10-18 år 40 kr., børn under 10 er gratis.
Indsamling til IM i Danmark.
Møde ved missionær Villy Sørensen, Hammel.
Eftermiddagsmøde ved missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Blåhøj.

Sang og vidnesbyrd ved Harriet og Jørgen Hørning,
Haderslev. Der vil også være fællessang.
Filmaften. Vi ser ”C. S. Lewis - Narnias skaber”.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Soldatermissionens aften ved soldaterhjemsleder
Kurt Nielsen, Borris. Indsamling til Soldatermissionen.
Eftermiddagsmøde ved missionær Søren
Grysbæk, Horsens.
Møde ved IM’s formand, pastor Hans Ole
Bækgaard, Aarhus. Indsamling til IM i Danmark.

Filmaften sammen med IM Genbrug:
”Jesus - manden, der ændrede historien”
Fælles bibelkursus for Brande, Give og Vester i
Brande missionshus. Missionær Heri Elttør,
Aulum, taler over Judas brev.
Fællesledermøde i missionshuset for ledere i
børne- og juniorklub, IMU, samfund og hyggeeftermiddage.
Fælles bibelkreds ved kreds 6.
Eftermiddagsmøde ved missionær Per Dyrholm,
Skarrild.
Adventsmøde ved missionær Brian Madsen, Vejle.

Alle børn 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 mange spændende aktiviteter.
Kontingent: 100 kr. halvårligt.
Kontakt: Kirsten Laursen, tlf. 97 18 23 57

Juniorklubben

For alle drenge og piger fra 4. klasse og
opefter. Vi mødes hver mandag kl. 19.3021.00 i missionshuset, Herningvej 2. En aften om ugen med nyt fra Bibelen, aktiviteter,
kammeratskab, sjov, alvor og udfordring.
Kontakt: Anton 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

Esbjergevangeliet. Erik Hagens er optaget af Jesus, som et menneske, der turde gå på tværs af den
almindeligt vedtagne mening og som stillede spørgsmål ved den måde, som mennesker levede på.

“Pas dig selv!” Esbjergevangeliet i Brande
For 10 år siden fik billedkunstneren Erik Hagens frie hænder til
at udsmykke en 40 meter lang mur på University College i Esbjerg – uddannelsesstedet for lærere, pædagoger, sygeplejersker,
socialrådgivere og mange andre uddannelser. Muren er en del af
”Rundetårn” på UC Esbjerg. Billedet er altså ikke bare stort – det
går også rundt, malet som det er på en rotunde.

Der havde været andre med lignende opgaver før ham. Bjørn
Nørgaard har illustreret hele Danmarkshistorien på de 11 gobeliner i Riddersalen på Christiansborg, der blev gjort færdige til
dronningens 60-års fødselsdag i 2000. I 1940’rne blev Rådhushallen i Århus udsmykket af maleren Thorvald Hagedorn-Olsen,
der malede en række symboler af byen Århus ind i sit vægmaleri.
Joakim Skovgaard fyldte hele Viborg Domkirke med Bibelhistorie med sine kalkmalerier fra begyndelsen af 1900-tallet. Og går
vi endnu længere tilbage er der Bayeux-tapetet fra Normandiet.
Det er et 70 meter langt broderet vægtæppe, der forestiller historien om Normanner kongen Vilhelm Erobrerens erobring af
Englands i slaget ved Hastings i 1066.
Erik Hagens ville gerne male noget, der afspejlede den tid, vi lever
i – et Danmarksbillede anno 2005 - og gerne på en kritisk måde.
Her var han bl.a. inspireret af den mexikanske murmaler Diego
Rivera (1186-1957), der altid havde en politisk dagsorden med
sine billeder. Han ville også gerne have dem, der så på hans store
maleri – f.eks. de mange studerende, der hver dag kom forbi – til
at undre sig og stille spørgsmål: ”Hvad er godt og hvad er ondt?”

På en rejse fik han den bærende idé, som han havde ledt efter:
Han ville bruge Bibelens fortællinger til sin fortælling om Danmark i dag. Egentlig troede han ikke noget videre på Gud, men
han var optaget af Jesus, som et menneske, der turde gå på tværs
af den almindeligt vedtagne mening og som stillede spørgsmål
ved den måde, mennesker levede på.

Når man nu ser på det store maleri, kan man se, hvordan han
bruger Bibelhistorien og Jesus til at stille kritiske spørgsmål ved
den måde vi lever på i dag. F.eks har han et sted malet en stor
ligustervæk, hvorpå der står ”Pas dig selv” for at vise, hvordan
vi mennesker har det med at lukke os inde bag hække og hegn
og afskære os fra hinanden. Vores perspektiv kan på den måde
blive temmelig indskrænket og småt. Heroverfor står historien
om Jesus, der talte i sin fødeby Nazaret om alt det nye, der var
kommet gennem ham. Men folk forstod det ikke og afviste ham.

Det store maleri har en opbygning, hvor det går fra Det gamle
Testamente til Det nye Testamente. Det begynder med skabelse
og slutter med Påskemåltid. Samtidig illustrerer det også et menneskeliv fra barndom over ungdom til voksenliv. I slutningen af
maleriet bliver det centrale budskab bragt frem. Her står der
en mand med et insisterende blik og et lysende ansigt og læser:
”Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller
ikke kunne sige: Se, her er det! Eller Se dér! For Gud rige er midt
iblandt jer”. Det er det, Erik Hagens gerne vil have os til at tænke
over: Hvad gør vi for at tage ansvar for det Guds rige (eller det
godes rige), der er lige omkring os? (når vi ikke gemmer os bag
ligusterhækken og har nok i os selv). Hvordan skal vi leve vores
liv her og nu?
Maleriet kan ses i UC Esbjergs almindelige åbningstid, men der
er også lavet en 30 m lang kopi af stof. Den kommer til Remisen
i Brande 24. september-10. oktober, hvor bl.a. konfirmanderne
skal på besøg og gå på opdagelse i det store maleri.
Alle andre er også velkomne til at kigge indenfor i Remisen og se
kopien af Esbjergevangeliet. Den 24.september er der fernisering
kl. 15.30, hvor Hanne Meier fra ”Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg
Stift” vil introducere værket. Menighedsrådet er vært ved et glas
hvidvin ved denne lejlighed.
Anne Torpegaard Dolmer

www.brandekirke.dk

Der er høstgudstjenester d. 14. september.

Høsten her og høsten hist
Sidst i juli var jeg nogle dage på vandretur henover Midtsjælland. Sammen med gode venner fulgte vi Klosterruten fra Hvalsø til Sorø gennem store bøgeskove og langs uendelige kornmarker. Det var midt i hedebølgen, men der blev lovet regn, så
mejetærskerne kørte i døgndrift og vi kunne se, hvordan landskabet ændrede sig på de få dage fra gule kornmarker til stubmarker. Fra overflod til ophør.

Når jeg går og plukker bønner i min lillebitte køkkenhave, kan
jeg forundres over, at én lille bønne kan blive til så meget. Når
det bliver forår igen, har jeg allerede glemt det – derfor får jeg
altid sået bønnerne for tæt. Men rundt omkring i vildnisset af
bønneplanter, kommer der også områder, hvor blade og stængler mugner. Det vidner om, at planterne snart har endt deres
cyklus. Det varer ikke længe, før de ligger visne og halvrådne –
men med roden i jorden, så jorden kan få del i røddernes knolde
med kvælstof.
Den samme dobbelthed gør sig gældende i flere af vore høstsalmer. Her bliver overflod og ophør også forbundet med menneskelivet med dets liv og død.

Vi har et liv – som kornet, der gror, som æblerne, der modnes,
som blomsterne, der folder sig ud og drejer sig op mod solen.
Et liv, der for nogle bliver alt for kort – og for andre næsten for
langt. Men det ender med at det ophører igen og vi dør.
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

Høstsalmerne bruger ordene fra væksten på marken og i
haverne til at give os et håb. Vi synger om evig sommer. Vi synger om, at vi aldrig mere skal have besvær af noget – livet på
den anden side hos Gud er som det ubekymrede liv himlens
fugle og markens blomster synes at leve.

Når det kommer til stykket ved vi reelt ikke noget. Vi ved ikke,
hvordan der ser ud i det evige liv. Men derfor kan vi godt synge
med på salmerne alligevel. For salmerne fortæller os med billeder fra naturen, at det vi ikke ved noget om, det er noget godt.
Og så tror vi, at der på den anden side – i det som vi synger om
som ”høsten hist” – der er Gud enerådende. Og hans søn har
fortalt os, at Gud er kærlighed. Så er der ikke noget at frygte.
Den som tror, kan både leve og dø i tillid til, at han lever og dør
i Gud.
Derfor må vi sige tak for det hele – for kornet på markerne, for
bønnerne, der gror i haven, for det liv vi får at leve og for det
håb om evigt liv, vi er døbt til at have del i og som holder både
til høsten her og høsten hist.
For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!
Anne Torpegaard Dolmer
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Der er en mærkelig dobbelthed over høsttiden. Der er denne
blanding af overflod og ophør.

