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Gudstjenester
BRANDE

UHRE

Skærlund

ENGPARKEN

5. juli
12. juli
19. juli
26. juli
2. august
9. august
16. august
23. august
25. august

5.s.e.Trinitatis
6.s.e.Trinitatis
7.s.e.Trinitatis
8.s.e.Trinitatis
9.s.e.Trinitatis
10.s.e.Trinitatis
11.s.e.Trinitatis
12.s.e.Trinitatis
Intro-gudstjeneste for
konfirmander og forældre
26. august
Ældregudstjeneste
30. august
13.s.e.Trinitatis
6. september 14.s.e.Trinitatis
13. september 15.s.e.Trinitatis/HØST

14.00
10.00
10.00
10.00

Fælles
Holst-Larsen
Mortensen
Dolmer

5. juli
5.s.e.Trinitatis
2. august
9.s.e.Trinitatis
13. august
Pilgrimsvanding til Uhre kirke
16. august
11.s.e.Trinitatis
30. august
13.s.e.Trinitatis
13. september 15.s.e.Trinitatis/HØST

8.45
19.30
19.00
10.00
10.00
14.00

Dolmer
Mortensen
Mortensen
Holst-Larsen
Dolmer
Mortensen

12. juli
6.s.e.Trinitatis
26. juli
8.s.e.Trinitatis
9. august
10.s.e.Trinitatis
23. august
12.s.e.Trinitatis
6. september 14.s.e.Trinitatis
13. september 15.s.e.Trinitatis/HØST

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
19.00

8.30
8.30
8.30
10.00
10.00
19.30

Gudstjenester på følgende dage (altid kl. 14.45):
8. juli (Dolmer), 22. juli (Dolmer), 5. august (Mortensen),
19. august (Dolmer m. nadver), 2. september (Mortensen)

Dolmer
Dolmer
Dolmer
Dolmer
Mortensen
Holst-Larsen
Mortensen
Dolmer
Dolm./Holst-L.

Dolmer
Dolmer
Holst-Larsen
Mortensen
Holst-Larsen
Dolmer

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

BRANDLUND- Gudstjenester på følgende dage (altid 10.30):
PARKEN
1. juli (Holst-Larsen), 5. august (Holst-Larsen),
2. september (Dolmer m. nadver)

BRANDE: Poul Brønnum
Tlf. 97 18 00 16

Forside: I anledning af folkekorets 30-års jubilæum blev der givet koncert i Frederiksborg
Slotskirke d. 6. juni. Her ses et udsnit af koret med dirigent Irma Andersen på hug.

www.brandekirke.dk

Brug kirkebilen: Ring til Frydensbjergs taxi, 97182727

UHRE: Holger Olesen
Tlf. 97 18 70 61
SKÆRLUND: Hanne Frandsen
Tlf. 97 18 26 57

Uden Fadervor kan jeg ikke komme
ind i den modtagende tilstand
Som yngre gav
kristendommen
mig tryghed, men
i dag har min tro
ikke noget med
tryghed at gøre.
Jeg er et fjollet
og barnligt menneske, som elsker at give mig
hen i leg med
mine to niecer
og kan grine inderligt med mine
søstre. Men når
det gælder troen,
søger jeg ikke den tryghed, jeg søgte som barn. For mig hand
ler troen om hengivelse og er samtidig forbundet med pligt.
Jeg er efter mig selv med alt, hvad jeg søger og gør. Jeg har ikke
et sekunds tvivl om min tro, men jeg har tvivl om mig selv. Jeg
tvivler om mig selv, når jeg ikke synes, jeg gør det rigtige. Det
kan være situationer, hvor jeg synes, jeg har snævre tanker,
og så beder jeg Gud hjælpe mig. Jeg læser min Kierkegaard og
Bibelen dagligt, og begge dele lutrer mig.

Fadervor er hele essensen af mit liv, og jeg beder bønnen
mange gange om dagen. Uden Fadervor kan jeg ikke komme
ind i den modtagende tilstand, som er afgørende for, at jeg kan
male. Jeg bestemmer ikke selv mine egne billeder. Det, jeg har
at byde ind med, er ligesom en håndskrift, og så har jeg naturen.
Jeg maler så vidt muligt hver dag og føler mig i tjeneste. Jeg vil
ikke blive mig selv bevidst, og derfor holder jeg en afstand til,
hvad jeg selv laver. At male føler jeg som en kær pligt, og jeg
hengiver mig helt til det.

Når jeg står i atelieret, og alt er opgivet, og jeg ikke længere
overhovedet kan have en tanke, så tænker jeg ikke, så gør jeg.

Inspirationen kommer i det øje-blik, jeg opgiver, og billedet
tager over og næsten maler sig selv. Jeg gør, hvad jeg kan, for
at være til stede i øjeblikket, og her vender jeg igen tilbage til
mit Fadervor. Uden det Fadervor kan jeg ikke komme ind i den
modtagende til-stand, hvor jeg tier stille.

Stilheden er vigtig for mig, men jeg kan have svært ved at
finde ind i den. Jeg rejser ofte med tog og insisterer på at bruge
rejsetiden til at se ud på det vel-signede landskab. De tanker,
som får plads, når man bare ser ud og tier stille, er de tanker,
som fører så meget mere med sig. For at kunne hengive mig til
stilheden beder jeg ”ske din vilje”, som rummer en overgivelse
og hengivelse, der giver en fuldstændig åbenhed.

Jeg føler ingen angst, når jeg tænker på døden. For mig er
evigheden nu. Om jeg lever eller dør, hører jeg Kristus til. Gud
er det vigtigste af alt i mit liv, og så kan man spørge, hvordan
man bærer sig ad med at elske Gud mere end for eksempel
mand og familie. For mig handler det om at forsøge at gøre
Guds vilje ved at udfylde den plads, som er min.
Det er blevet tydeligere for mig, at vi alle er Guds børn, om vi
tror på ham eller ej. At vide, at ens medmennesker er brødre
og søstre, gør, at jeg ikke dømmer andre. Her er det igen Kierkegaard, som har taget mig ved hånden og hjulpet mig i min
læsning af Bibelen.
Nogle gange kan jeg mærke, at der er ateister, som betragter
mig som naiv. De tanker kan jeg ikke forholde mig til. Troen
er ikke noget tagselvbord. Vi har netop fejret pinsen, som er
så utrolig.
At Gud er os nær med sin ånd, kan man jo ikke begribe med sin
hjerne. Tro kan ikke forstås, og hvis det at tro kunne forstås,
så kunne vi ikke tro det.
Det er ikke min hjerne, der bestemmer.
Det er med hjertet, jeg tror.

Maja Lisa Engelhardt

Skal du med på pilgrimsvandring? Den 13.august inviterer Rie Mortensen dig i hvert fald med på den årlige vandretur fra Skærlund til Uhre.

Aktiviteter i Brande Sogn
Tirsdag d. 11. august kl. 15.15 – 16.15

KORSKOLEN TAGER IMOD NYE BØRN
Piger og drenge fra ca. 9 år og opefter er velkommen
i Korskolen, der er en forskole til Brande kirkekor.
Der øves i korlokalet i Sognegården, Storegade 10B.
Yderligere oplysninger fås hos korleder Irma Andersen,
tlf. 97182682, mail: brandeorganist@gmail.com
Torsdag d. 13. august kl. 19.00 ved Skærlund kirke

PILGRIMSVANDRING OG GUDSTJENESTE I
UHRE KIRKE

Vi skal denne aften holde en gudstjeneste, som også indeholder en vandretur. Vi mødes foran Skærlund Kirke kl.
19. Og slutter i Uhre kirke. Efter gudstjenesten bydes deltagerne på et lille traktement i Uhre Kirke, som menigheds
rådet står for. Derefter er der arrangeret transport tilbage
til Skærlund Kirke. Aftenen slutter omkring kl. 22
Torsdag d. 20. august kl. 19.30 – 21.30

BRANDE FOLKEKOR STARTER OP EFTER
FERIEN
Nye sangere er velkomne.
Der øves i Sognegården, Storegade 10B, hver torsdag aften.
Yderligere oplysninger fås hos korleder Irma Andersen,
tlf. 97182682, mail: brandeorganist@gmail.com

Gudstjenesten er for alle konfirmandholdene i både
Brande, Uhre og Skærlund. Konfirmanderne får tilmeldingspapir lige efter sommerferien, som kan afleveres efter
gudstjenesten. Konfirmandforberedelsen begynder i den
første uge af september. De kommende konfirmander får
et brev med alle nødvendige oplysninger tilsendt.
Onsdag d. 26. august kl. 14.00 i Brande kirke

ÆLDREGUDSTJENESTE OG ”HANCOCK TRIO”
En særlig dag for ældre, som begynder med gudstjeneste
i Brande kirke og fortsætter med kaffebord i sognegården
og underholdning af den legendariske ”Hancock Trio”. Under ledelse af ingen ringere end Jørgen Nickelsen vil de underholde os med deres muntre spillemandsmusik. Alle er
velkomne.
Onsdag d. 26. august på Uhre Friskole

KONFIRMANDER PÅ UHRE FRISKOLE
BEGYNDER
Anne Dolmer varetager konfirmationsforberedelsen.
Uge 36

KONFIRMANDER FRA PRÆSTELUNDSKOLEN
BEGYNDER

Tirsdag d. 25. august kl. 19.00 i Brande kirke

Se nærmere på Brande kirkes hjemmeside

Introgudstjeneste for konfirmander og deres forældre.

Det er 100 år siden kvinder i Danmark fik valgret. Anne
Dolmer fortæller om en usædvanlig kvinde, der var med til

INTROGUDSTJENESTE FOR KONFIRMANDER
OG DERES FORÆLDRE

Fredag d. 28. august kl. 9..00-11.00 i sognegården

FREDAGSCAFEEN BEGYNDER IGEN

Disse herrer, som går under det solide navn ”Hancock Trio”, kan du møde i sognegården d.26.august.

at gøre en forskel for 100 år siden – dog ikke i Danmark, men i
Indien. Anne Marie Petersen fra Ryslinge byggede en grundtvigsk pigeskole i Indien og stod på Gandhis side i den indiske
kamp for selvstændighed.
Søndag d. 13.september kl. 10.00 i Brande kirke

HØSTGUDSTJENESTE MED FROKOST

Alle er velkomne til fælles frokost efter høstgudstjenesten
i kirken. Vi slutter med fællessange og lidt underholdning.
Der er tradition for at samle ind i forbindelse med høstguds
tjenesten. I tiden op til høstgudstjeneste ligger der kuverter
fremme i kirkerne og på kirkekontoret med mulighed for at
markere, hvad man vil støtte med sit bidrag. Kuvert med indhold kan afleveres til høstgudstjenesten eller på kirkekontoret. Beløb, hvor der ikke er markeret et særligt ønske, går til
kirkernes julehjælp.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening

Søndag d. 13.september kl. 19.30 i Uhre kirke

Onsdag d. 9.september

Efter gudstjenestene inviterer menighedsrådet på kaffe og sodavand i kirken.

”Der er historier alle vegne”

HØSTGUDSTJENESTE MED KAFFE

Onsdag d. 23.september kl. 18.00 i Sognegården

”HAR VI LOV TIL DET?”

Samtaledagen fandt stor tilslutning i 2014. Nu indbyder Menighedsrådet og Højskoleforeningen til en ny samling, hvor
det er grundlovsjubilæet 1915-2015, som giver anledning til
at diskutere alt det, som har med nødvendig lov og bøjelige
regler at gøre. Aftenen begynder med fælles spisning.

FORFATTER KNUD SØRENSEN

Onsdag d. 23.september

SAMTALEDAG

(se omtale her til venstre).
Tema ”Har vi lov til det?”

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

APRIL
D. 5-16:
AUGUST
Fredag d. 14. kl. 18.00
Torsdag d. 20. kl. 19.30
Torsdag d. 27. kl. 19.30

Mandag d. 31. kl. 14.30
Møderække:
Mandag d. 31. kl. 19.30

Bibelcamping på Lystruphave.
www.lystruphave-bibelcamping.dk
Sommerfest i FDF Huset, Jyllandsvej 35.
Vi tænder grillen til fællesspisning, leger lidt og får
os en hyggelig snak.
Afslutning v. sognepræst Arne Holst Larsen
Sang og forkyndelse ved Skivekoret.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder
Ejnar Lindbjerg, Videbæk.
Gudstjeneste i Brande Kirke v. Pastor Christian
Poulsen, Herning.

SEPTEMBER
Tirsdag d. 1. – torsdag d. 3. Møde ved missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Alle aftener kl. 19.30.
Tirsdag: ”Helt kendt, dog elsket af Gud”
Onsdag: ”Jesus elsker mig, på trods af at jeg
aldrig bliver bedre”
Torsdag: ”Jesus elsker mig, også når ulykker
rammer mig”
Indsamling til IM i Danmark.

Torsdag d. 10. kl. 19.30

Møde v. fritidsforkynder Jørgen Sand, Hammerum

Torsdag d. 24. kl. 19.30

Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag d. 17. kl. 18.00

Mandag d. 28. kl. 14.30

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN
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: 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 Kristensen, tlf. 28 97 63 44.

Høstfest og IM´s fødselsdagsfest v. missionær Henrik
Dideriksen, Skive.
Fællesaften med spisning. Pris for hele aftenen:
Voksne 50 kr., 10-18 år samt IMU 25 kr., børn under
10 år gratis.
Eftermiddagsmøde ved pastor Jim S. Kristensen,
Kølkær.

www.im-brande.dk

“Der er det godt, at der er noget, der ligger mere eller mindre fast”.

“Hvis man står over for et menneske i dyb sorg, siger man jo ikke:
‘her, du får lige lidt mere demokrati, så skal det hele nok gå’”.
Idéhistoriker og professor på Aarhus Universitet Hans-Jørgen
Schanz har fået stillet et par hurtige spørgsmål om kirke og kristendom af Kristeligt Dagblad. Her er det udfordrende resultat.
Hvad er det bedste ved kristendommen?
Begrebet tilgivelse er centralt, og dets position i kristendommen har en tendens til at smitte af på alt det uden for religionen
i et samfund. Kulturer, der er præget af kristendommen, har
vist sig ofte at være fredelige og tolerante. Samtidig er kristendommen ikke en lovreligion. Man kan sige, at kristendommen
er meget lidt skadelig og ofte heldig for en kultur…

Hvad er det værste ved kristendommen?
Der er i grund ikke meget i kristendommen i sig selv, som jeg
ikke sætter pris på. Det er udlægningen, der kan blive et problem. Derfor er der værste en gang imellem præsterne. For der
er desværre præster, der insisterer på at gøre kristendommen meget smal og meget entydig. Selvfølgelig er det ikke alle
præster en bloc, der gør det. Men det er godt nok uheldigt, når
de går i for små sko i deres udlægning af kristendommen. Når
de dæmper eller reducerer begrebet tilgivelse. Når de dæmper
generøsiteten. Når de mener at være helt bombastisk vidende
om alle mysterierne i kristendommen. Det er heldigvis ikke
ofte at det sker, men det er det værste, når det gør.
Hvad er det bedste ved folkekirken?
Det er, at den er folkelig, og at den er konservativ. Den er
folkelig på den helt indlysende måde, at størstedelen af danskerne er medlemmer, og at der også er et ganske stort antal,
som bruger kirken. Den har en stor effekt på fastholdelsen af
det, vi kan kalde kulturkristendommen. Og det er godt i en tid,
der ellers er ret usikker på sig selv.

Vi lever i en tid, der er både forvirrende og forvirret. Der er det
godt, at der er noget, der ligger mere eller mindre fast. Der er jo
ikke ret mange, som er i dybden forankrede i dag.

Alt ændrer sig meget hurtigt, men man har ikke opdaget, at
mennesker ikke ændrer sig hurtigt, selvom verden gør. Derfor
ser vi, at mange kommer i vildrede, fordi de tror, at mennesket kan ændre sig, lige så hurtigt som verden gør det. Det er
jo ikke tilfældet. Mennesket er jo ikke bare et spejl af verden.
I den sammenhæng er den danske folkekirke en fin hegnspæl.
For den har en vis forståelse for, at mennesket ikke bare kan
flyttes. Selvfølgelig ændrer kirken sig også, men det går ofte
langsommere end resten af samfundet, og det synes jeg egentlig er ganske udmærket.
Hvad er det værste ved folkekirken?
Det forekommer mig, at præsterne får alt for lidt ud af den. De
er alt for ydmyge i forhold til, hvad kirken egentlig kan i dag.
Der er en klar tendens i samfundet til det, man kan kalde for
religionernes revitalisering. Der er visse steder blevet omtalt
om dens genkomst, men det er en misforståelse. For når man
siger genkomst, siger man også, at religionen har været væk.
Det er noget pjat.

Mange tror, at det er islam, der er årsagen til, at vi ser denne
revitalisering, men snarere skyldes det, at vi er blevet bevidste om, at moderniteten har udviklet sig i en retning, hvor den
ikke kan optræde som en art religionserstatning. At modernitet ikke er alt i livet, og at moderniteten er tavs i forhold til
livets eksistentielle problemer. Hvis man står over for et menneske i dyb sorg, siger man jo ikke ”her, du får lige lidt mere
demokrati, så skal det hele nok gå”.
Moderniteten har ikke svar på, med et lidt patetisk udtryk,
tilværelsens store spørgsmål. Den erfaring er ved at blive en
del af nutidskulturen. Man finder ud af, at religioner, kunst og
en række andre transcenderende kulturfænomener har rum,
hvor man kan diskutere de her spørgsmål. Den mulighed har
folkekirken også…
Hans-Jørgen Schanz

www.brandekirke.dk

Omkring 100 unge mennesker er blevet konfirmeret i Brande, Uhre og
Skærlund i dette forår. Her ses den spændte 7B på vej til kirken.

Herrens veje er uransalige
Som I ved, så blev H.C. Andersen også konfirmeret – for ca. 200
år siden. På den dag, hvor han skulle konfirmeres, tænkte han
ikke ret meget på Gud. Han tænkte mest på, at han havde fået
nye støvler. Han trak dem ud over bukserne, så alle folk kunne
se dem og beundre dem. Og hvis ikke de så dem, så hørte de
dem, for støvlerne knirkede for hvert skridt H.C. Andersen tog.
Da H.C.Andersen gik op af kirkegulvet fik han pludselig dårlig samvittighed og bad i sit stille sind Gud om at tilgive ham
for, at han hele tiden tænkte på sine støvler og på hvordan han
virkede på andre og sådan noget. Og han havde kun lige fået
sagt amen i denne sin lille bøn til Gud, før han tænkte på sine
dejlige støvler igen. H.C.Andersen var en rigtig konfirmand.

Da jeg blev konfirmeret for ikke ret mange år siden, da tænkte
jeg også på mine støvler, mine fodboldstøvler. De havde nemlig
skaffet mig en plads på Holbæks førstehold og jeg syntes selv,
at jeg var ret sej. Jeg havde dem dog ikke på på selve dagen,
men jeg tænkte på dem og især hvad de kunne udrette sammen
med mig. Først da jeg opdagede min trofaste onkel på vej op
af kirkegulvet – han havde stået fadder til mig i sin tid – ja, så
tænkte jeg et kort øjeblik på noget andet en mine fodboldstøvler. Arne var en rigtig konfirmand.

Se, H.C.Andersen blev siden den mest berømte dansker, der
endnu har levet. I hans eventyr finder vi alle de gode og udforAnsvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

drende kristne tanker – først og fremmest i det eventyr, som
er alle mænds favoriteventyr her i Branne: ”Hvad fatter gør, er
altid det rigtige”. Her får at vide, at vi ikke elskes, fordi vi er noget (særligt), nej, omvendt: Vi er noget særligt, fordi vi elskes.
Så H.C.Andersen har nok alligevel hørt lidt efter med det ene
øre, da han gik til præst, for den revolutionerende tanke har
han fra Det Nye Testamente.

Og så er der så Arne og hans fodboldstøvler. Han gik siden hen
og blev præst i Brande – med konfirmander fra Brande og det
hele. Kan det blive finere? Det synes jeg ikke! Og lille Arne fik
da lært trosbekendelsen, mens han gik til præst…

Hvad kan vi lære af disse to historier om H.C. Andersen og Arne
og så deres støvler? Vi kan lære, at når det gælder lige netop
jer, som skal konfirmeres i dag, så har Gud også virkelig store
planer med jer – som han helt åbenlyst havde det med H.C. og
mig. Herrens veje er uransalige. Eller som de siger så smukt i
England: ”The Lord works in mysterious ways!”
En klog mand har sagt: ”Ingen må nogensinde glemme den tanke, at Gud har noget stort for med ham (eller hende).”

Det er den tanke, som vi fester for i dag; det er derfor, at flagene
er hejst: For Gud er alting muligt. Det er nogle ord, der er fremtid i - for netop jer.
Arne Holst-Larsen

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

Kære konfirmander!

