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Ny kirkesanger i Skærlund kirke

Troende?
Hvad er tro? Er det urokkelig position, som kan indtages én
gang for alle, således at man kan kalde sig for “troende” og
derved søge fast præstestilling i Mejdal?
Det er på høje tid, at vi gør os klart, hvad det betyder at være
troende og om vi overhovedet skal bruge betegnelsen.
Lad os gå en lille omvej i det spørgsmål. Grundtvig siger følgende om de fremmede i blandt os:
Sanddru hedning tyrk og jøde
Dem har Gud i grunden kær
Hader frem for alt de søde

Som på skrømt ham træder nær.

(Fra: ”Folket er endnu forblindet”)

Henry Kristensen er ansat som kirkesanger ved Skærlund kirke fra
1.april 2013.

Henry er bosat i Blåhøj, og han har været kirkesanger i Karstoft,
Skarrild og Ilderhede kirker gennem nogle år. I Skærlund skal
Henry ud over at være kirkesanger også varetage nogle kirketjenerfunktioner. Han har allerede vikarieret en del hos os igennem den
sidste tid. Vi byder dig velkommen Henry, vi håber, du kommer til at
befinde dig godt i din nye stilling.

Hanne Frandsen, formand for Menighedsrådet i Skærlund

Hvis vi skal tro Grundtvig, så burde vi være taknemmelige
for de fremmede, som ikke er født ind i en kristen kultur
sammenhæng, for deres vej mod Gud viser os, at troen ikke
er nem og glat. Hellere en muslim undervejs eller en jøde på
jagt efter sandheden end en kristen, som har sit på det tørre
og som kun på skrømt pjatter sig igennem tilværelsen.
Hellere en virkelig anfægtet ateist, som er kommet i tvivl
om alle positioner (inklusive sin egen) end én, som parfumerer sig med lidt Gud ved festlige lejligheder i et land, hvor
vi ”har været kristne i 1000 år.” Hellere en hedning som
længes ind end en et menneske, som allerede er kommet ind
i varmen og har været der for længe. Det Nye Testamente er
tæt befolket med sådanne personer.
Altså: Troen bliver udelukkende til gennem engageret og
insisterende kamp for sandhed og kærlighed. Den holdes
kun ved lige gennem det stadige livtag med Guds mysterium. Hvis udtrykket “at være troende” dækker over denne
levende dynamik, hvor alt stadig er åbent og muligt (i stedet for det modsatte), ja, så kan vi godt bruge betegnelsen.
Også blandt de lidt mere tunge elever i menneskeklassen –
præsterne.
Arne Holst-Larsen

Der er spaghettigudstjeneste i Brande Kirke onsdag d. 3. april.

Aktiviteter i Brande Sogn
Onsdag d. 3. april kl. 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE
KIRKE
Det vil sige en kort gudstjeneste, der er tilpasset børn og
alle andre ’barnlige sjæle’. Forårets minikonfirmander fra
3. klasserne på Dalgasskolen deltager aktivt i gudstjenesten. Der er fællesspisningen i Sognegården bagefter.
Onsdag d. 10. april kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Sæsonens sidste billedgudstjeneste. De genoptages i oktober. Med Grethe Christiansen og Arne Holst-Larsen.
Søndag d. 14. april kl. 19.00

UNGDOMSGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Årets konfirmander har været med til at forberede en
gudstjeneste, som især er for de unge og deres familier. Vi
ændrer lidt på gudstjenestens forløb og bruger musik, ord
og billeder på en ny måde. Kom og vær med som en god
optakt til konfirmationerne. Ved Anne Dolmer og Arne
Holst-Larsen.
Onsdag d. 17. april kl. 19.30

MUSIKALSK BREVDRAMA I BRANDE KIRKE
Musikturnéteatret Elantori belyser forholdet mellem
komponisten Carl Nielsen og hans hustru billedhuggeren
Anne Marie Carl-Nielsen gennem dagbøger, breve og Carl
Nielsens salmer, sange og små orgelpræludier. De medvirkende er skuespiller Anne Marie Pock-Steen, sanger
og skuespiller Piet Larsen, organist og pianist Else-Marie
Kristoffersen.

Onsdag d. 22. maj kl. 19.00

PILGRIMSGUDSTJENESTE MED VANDRING
Denne aften skal vi holde en gudstjeneste, som indeholder
en fysisk vandring.
Vi mødes foran Brande Kirke kl.19.00 og vandrer derefter
ad snørklede stier tilbage til Brande Kirke. Det bliver en
vandretur på omkring 5 km. Efter gudstjenesten serveres
et lille traktement i Brande Kirke, som Brande Menigheds
råd er vært for. Arrangementet slutter kl. 22.00.
Torsdag d. 23. maj kl. 19.30

FORÅRSKONCERT I BRANDE KIRKE
Brande Kirkekor, Brande Folkekor og Brande Vokalensemble synger forårssange og -salmer under ledelse af
organist Irma Andersen. Organist Grethe Christiansen
akkompagnerer og sognepræst Arne Holst-Larsen medvirker med læsninger.
Onsdag d. 29. maj kl. 19.00

UDENDØRS GUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

Også i år arrangeres der gudstjeneste i præstegårdsha
ven, når den er allersmukkest. FDF medvirker og der er
kaffe og pølser bagefter. I tilfælde af dårligt vejr benyttes
kirken.
Onsdag 5.juni kl.14.00

GRUNDLOVSDAG: MONICA PAPAZU
Årets grundlovstaler bor i Randers, men som navnet antyder, er hun ikke oprindelig fra Danmark. Hun fødtes i
Rumænien i 1954 og kom først til landet i 1980. Hun er

Musikturnéteatret Elantori besøger onsdag d. 17. april Brande Kirke med et drama om Carl Nielsen og hans hustru.

således opvokset under Ceaucescus totalitære regimente og
har derfor ganske særlige forudsætninger for at værdsætte
den frihed, som den danske grundlov er udtryk for, ligesom
hun er fortrolig med de kilder, som denne frihed udspringer
af. Banen vil således være kridtet op til en festlig markering
af friheden og fællesskabet i vores land. Og måske også til
et par kritiske bemærkninger. Mødet foregår i præstegårds
haven. Er vejret dårligt bruges sognegården.
Søndag d. 9. juni kl. 15.00

KONCERT I UHRE KIRKE
Kirkekoret fra Statsfængslet i Sdr. Omme medvirker under
ledelse af korleder Jørn Peter Andersen.
Uhre Menighedsråd er vært ved en kop kaffe i kirken efter
koncerten.
Onsdag d. 12. juni kl. 19.30

SOMMERKONCERT I BRANDE KIRKE

Operasanger og lyrisk tenor, Visti Hald, opfører sammen med
organist ved Frederiksborg slotskirke, Sven-Ingvart Mikkelsen, bl.a. Händels ”Ombra mai fu”, Bach- arier, Schuberts
”Ave Maria”, flere af Weyses morgen- og aftensange samt Satoris ”Time to Say Goodbye”.
Onsdag d. 19. juni kl. 18.00

KIRKETUR TIL FREDERIKS
Vi kører ud i den dejlige skærsommer i retning af landsbyen
med det særprægede navn Frederiks, hvor vi skal høre en
sognepræsten fortælle historien om kartoffeltyskerne og
det præg, som de har sat på kirken og egnen. Til slut drikker vi vores medbragte kaffe i kirkecenteret i Frederiks.
Tilmelding på kirkekontoret.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Tirsdag d. 14. maj kl. 17

DEN ÅRLIGE UDFLUGT GÅR TIL ENGELSHOLMS HØJSKOLE
Medbragt madkurv. Pris 125 kr.
Se annonce om tilmelding m.v.
Tirsdag d. 28. maj kl. 19.30

DEN TRADITIONELLE SANGAFTEN
I REMISEN SAMMEN MED BRANDE FOLKEKOR.
Alle er hjerteligt velkomne.

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

APRIL
Torsdag d. 4. kl. 19.30
Torsdag d. 11. kl. 19.30
Fredag d. 12. kl. 19.30

Torsdag d. 18. kl. 19.30
Mandag d. 22. kl. 14.30

Torsdag d. 25. kl. 19.30
MAJ
Torsdag d. 2. kl. 19.30
Torsdag d. 16. kl. 19.30

Torsdag d. 23. kl. 18.00
Lørdag d. 25.
Mandag d. 27. kl. 14.30

Torsdag d. 30. kl. 19.30
Juni
Fredag-lørdag d. 7.-8
Torsdag d. 13. kl. 19.30
Fredag d. 21. kl. 19.30
Mandag d. 24. kl. 14.30

”Os, det er bare os”.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
En hyggelig aften i missionshuset med spil og
samvær.
Møde ved personalekonsulent i IM Henning
Hansen, Give: ”Lær mig at kende dine veje”.
Indsamling til Indre Mission.
Eftermiddagsmøde ved missionær
Christen Peter Olesen, Ejstrupholm.
Filmaften: Vi ser ”Stengrunden”, der er baseret på
Bo Giertzs roman.
Fælles bibelkreds ved kreds 3.
Møde ved missionær Bjarne Lindgren Christensen,
Ringkøbing.
Familieaften ved bestyrelsen. Taler: Pastor Birthe
Møberg, Ejstrupholm. Pris for hele aftenen:
Voksne 60 kr., 10-18 år 40 kr., under 10 år gratis.
Vi tager på udflugt!
Eftermiddagsmøde ved provst emeritus John
Ørum Jørgensen, Gjellerup.
Møde ved missionær Niels Henrik Hovaldt, Odense:
”Frelst af nåde”.
IM holder årsmøde i Skjern.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Midsommerfest ved kreds 6 hos Anita og Jan, Sdr.
Karstoftvej 3. Medbragt kød kan grilles fra kl. 18,
og Anita sørger for tilbehør og service.
Eftermiddagsmøde ved missionær Bjarne
Hvidberg, Varde.

Børneklubben
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: Maria Moesgaard Klausen,
tlf. 23 44 00 53.

www.im-brande.dk

Politiker – og klog kone. Udelukker de to ting hinanden? Ikke i Mette Bocks tilfælde.

Se op - ikke kun til siden
“Åh, hvilken lettelse. Hvilken tryghed, der ligger i, at der er noget, der er større og anderledes end os selv.” Mette Bock, som
er medlem af folketinget, skriver hér om sætningen ’Du som er i
himlene’ i Fadervor.
“Du som er i himlene” er en fantastisk linje. For en gang skyld
befales vi at se op mod en autoritet – og ikke blot til siden i
relationen til vore ligestillede medmennesker, som vi uafladeligt skal tale med, forhandle med, kæmpe med, samarbejde med og leve side om side med i dette jordeliv.

Nej, vi skal se op. Og her kan der ikke forhandles, diskuteres
eller indgås kompromisser. Vi står over for en autoritet. En
dømmende, tilgivende, nådig og kærlig autoritet. Læg lige
mærke til, hvilken ro det skaber. Scenen sættes, aktørerne
placeres i et indbyrdes forhold her i Fadervors anden linje. Åh,
hvilken lettelse. Hvilken tryghed, der ligger i, at der er noget,
der er større og anderledes end os selv. En Gud, som vi aldrig
ser, men dog mærker. Der markeres en forskel på det kaos, der
er på jorden, og den fred, der er i himlen. Forskel på det endelige og det uendelige, på det sanselige og det åndelige, på det
relative og det absolutte. Bønnen lægger overhovedet ikke op
til, at vi skal forske i, hvem Vorherre egentlig er. For det giver
ingen mening. Vi taler ikke om viden, men om tro.

I et moderne samfund, hvor vi som mennesker er i fuld gang
med at bilde os ind, at vi skaber os selv, bliver vi helt klar over,
at det bogstavelig talt er noget værre skaberi, vi har gang i.
Vi både kan og skal gribe livet og dagen, påvirke det og med
større eller mindre held forme det – men skabe det, kan vi
ikke. Vi har en skaber i himlen.
At Fadervor allerede i sin indledning sætter scenen ved at
befale os at se op mod ham, som er i himlene, definerer os
som mennesker på en helt anden måde end det ensomme, frit
svævende menneske, der skal kæmpe dag for dag for at skabe
sin egen identitet. Det er ikke kun din skyld og dit ansvar, der
er en Gud, der bærer, skaber håb og tilgiver.

Jeg aner en voksende sult efter, at den jordiske relativisme indrammes af den absolutte og urokkelige relation mellem Gud,
som er i himlene, og os små mennesker, der er på jorden. Derfor er det helt forfejlet, når mange i disse år taler om kirken
som et hus i forfald. Kirken er tværtimod en luge i taget mod
himlen, og hvis vi gør os den ulejlighed at kigge op gennem
lugen, er der meget, der vil falde til ro i sikker forvisning om,
at vi er i gode hænder. I Guds hænder. Ret ryggen og se op, lille
menneske!
Mette Bock, MF for Liberal Alliance

www.brandekirke.dk

Blomstrende mandelgren – detalje af Van Goghs billede fra 1888.

Vejen til livet

Lad kun falde, hvad der knap kan stå ...
Men i så fald sku jeg altid komme kryv’nde,
hver gang skatten gir sig til at flå
mine sidste mønter fra mig hver den tyv’nde
Jeg blir tom i hjernen, .
træt og tung i sjæl og krop,
men når forårssolen skinner
står jeg op!
Og jeg fægter med min sparekniv.
Men den skraber bare hult i sparegrisen.
Der er ikke meget tegn på liv.
Selv i vinter var der dog en ko på isen.
Jeg har længe næret en
istap ved min barm,
men når forårssolen skinner,
blir jeg varm!

Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for ‘som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,
at Alt og Intet er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!

Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

Foråret er over os. Vintergækker og erantis myldrer op af jorden. På havens træer
og buske vokser knopperne fra dag til dag,
de står på spring til at udfolde sig i nyt
friskt løv og smuk blomsterpragt.
På vore breddegrader har vi gennem den
lange vinterkulde gået længselsfuldt og
ventet på denne skønne tid, hvor lyset og
livet atter bryder frem i naturen. En dejlig
bekræftelse på denne tids skønhed fremkommer i Benny Andersens forårsvise fra
digtsamlingen Oven visse vande som blev
udgivet i 1981. I sangen træder digterens
evne til at lege med ord tydeligt frem. Han
beskriver ikke blot, at foråret giver nyt liv,
nej han får også livets reelle betingelser
beskrevet. At tiden, naturen og mennesket har forfald og trængsler som et vilkår,
men når forårssolen skinner vendes alt til
det positive, jeg bliver ung, varm, jeg står
op og i sangens sidste linier topper det
hele, jeg lever.
Uden at det måske har været digterens
hensigt kan sangen også tolkes ind i en
kristen tro. Sangens sidste vers: At alt
og intet er os givet kan tolkes således, at
livet ikke slutter med døden, og det er det,
Påskens evangelier forkynder os i kirken.
Vi nærmer os jo netop påsken, kirkens
store højtid. Evangelierne beretter om
Jesu sidste vandring til Jerusalem i sin helhed. Palmesøndag hyldes Jesus af folkeskaren som Israels konge under indtoget
i Jerusalem, Skærtorsdag tilbereder Jesus
og hans disciple påskemåltidet,. Langfredag berettes om Jesu lidelse og død, Påskedag finder kvinderne den tomme grav og får

meddelelsen, at Jesus er opstanden og 2.
Påskedag hører vi, hvorledes to af Jesu disciple på deres vej til Emmaus genkender
den opstandne Kristus, da han tager brødet, velsigner og bryder det, hvorefter han
giver det til disciplene. Og i dette øjeblik
går det op for disciplene, at Jesus er opstået, og de genfinder troen og håbet i livet
på trods af deres sorg og angst ved at have
mistet det menneske, de havde sat al deres
lid til som frelser og forløser for Israel.
Når vi går ind i kirken til gudstjeneste, så
er målet at komme ud igen, måske ladet
op med nyt syn og frisk mod til at gå det
liv i møde, som venter os derude, det liv
der både rummer sorger og glæder. Guds
tjenesten er som en vej til livet. Man går
derhen, man sætter sig, man kigger sig
omkring, man hilser på hinanden, synger,
lytter, rejser sig og sætter sig, glæder sig
over dåben og modtagelsen af et nyt lille
menneske, i menigheden. Man går til nadver, man får Jesu Kristi legeme og blod
og spiser sig sammen med det hellige og
hinanden. Når gudstjenesten er forbi,
må man igen tilbage til livet uden for den
guddommelige atmosfære, men nu påfyldt med ny kraft og fylde til at tage livet,
som det byder en, mindet om, at forårets
mylder af nyt liv er mennesket også en del
af. På trods af tomhed, mørke og trængs
ler, tændes opstandelsens lys for os igen
og igen.
Med Benny Andersens ord lyder det sådan:
Og engang går solen sin runde uden mig,
men når forårssolen skinner, lever jeg.
Rie Mortensen

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

Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg blir fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
blir jeg ung!

