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Spaghettigudstj.(m.minikonf.)
1.s.i.Advent
2.s.i.advent
BILLEDGUDSTJENESTE
3.s.i.advent
Huskegudstjeneste
4.s. i advent
JULEAFTEN
JULEAFTEN
JULEAFTEN
JULEDAG
2.JULEDAG
Nytårsdag
BILLEDGUDSTJENESTE
1.s.e. Hellig tre konger
2.s.e. Hellig tre konger
Nytårsparade med FDF
3.s.e. Hellig tre konger
4.s.e. Hellig tre konger
Sidste.s.e. Hellig tre konger
Kyndelmisse (m. konfirmander)
1.s.i.Advent
2.s.i.advent
4.s. i advent
JULEAFTEN
JULEDAG
2.s.e. Hellig tre konger
4.s.e. Hellig tre konger
1.s.i.Advent
3.s.i.advent
JULEAFTEN
JULEDAG
1.s.e. Hellig tre konger
3.s.e. Hellig tre konger
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Dolmer
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Holst-Larsen
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Mortensen
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Dolmer
Dolmer
Dolmer
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Dolmer/Holst-L.
Mortensen
Holst-Larsen
Dolmer
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Mortensen
Holst-Larsen
Dolmer
Dolmer
Dolmer
Mortensen
Dolmer
Holst-Larsen

1. december (Holst-Larsen), 15. december (Dolmer, nadver), 24. december
(kl. 10.30, Dolmer, 11. januar (Holst-Larsen), 25. januar (Dolmer)
– altid 14.45 (med mindre andet er anført)

BRANDLUND- 7. december (Mortensen, nadver), 24. december (Holst-Larsen), 4. januar
PARKEN
(Dolmer), 1. februar (Holst-Larsen) – altid 10.30
Forsidefoto: Ind under jul fyldes kirken af børn fra børnehaver og skoler i Brande og Uhre.

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

BRANDE: Poul Brønnum
Tlf. 97 18 00 16

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

Rør ikke ved min gamle jul
”Store ting bliver ikke kedelige og langtrukne ved at blive
gentaget. Kun det betydningsløse har brug for afveksling og
kan få brug for at blive erstattet af noget andet. Det store bliver
større, idet vi gentager det og vi selv bliver rigere, derved at vi
bliver stille, bliver fri.”
Benedikt d. 16.

Granpyntning af gravsted til
jul
Der kan aftales granpyntning af dit gravsted for et til flere
år ad gangen. Granpyntning tilbydes i flere forskellige udformninger og mængder. Kontakt kirkegårdskontoret, og få et
uforpligtigende tilbud. Du kan også se priser og eksempler på
www.brandekirke.dk
Rikke Nørulf
kirkegårdsleder

Allehelgen i Brande
61 døde blev mindet og kirken i Brande var fuld af pårørende
i forbindelse med Allehelgensgudstjenesten i begyndelsen af
november. Kirkens tre præster: Rie Mortensen, Anne Dolmer
og Arne Holst-Larsen medvirkede alle som sædvanlig, ligesom kirkekoret under ledelse af Irma Andersen havde særlige
opgaver i dagens anledning.
Arne Holst-Larsen

Folkekoret har som sædvanlig forberedt et smukt julerepertoire til koncerten d. 8.december i Brande kirke.

Aktiviteter i Brande Sogn
Onsdag d. 23. november 17.30

Onsdag d. 7. december kl.19.30

Efter gudstjenesten er der afslutning med efterårets
minikonfirmander – og spisning i sognegården. Ved Rie
Mortensen.

Med Irma Andersen og Arne Holst-Larsen

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Fredag d. 25. november kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ

Den svenske forfatter Torgny Lindgren skriver om livet på
landet i Sverige et par generationer tilbage – og har sin helt
egen underfundige stil. Anne Dolmer genfortæller to af
hans historier og fortæller om hans forfatterskab.
Søndag d. 27. november kl. 19.00

ADVENTSGUDSTJENESTE MED
”DE 9 LÆSNINGER” I SKÆRLUND KIRKE

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Torsdag d. 8. december kl. 19.30

JULEKONCERT I BRANDE KIRKE

Kirkekoret, Korskolen, Brande Folkekor og Brande Vokal
ensemble synger danske julesalmer og engelske Christmas Carols under ledelse af Irma Andersen. Anne Grethe
Christiansen sidder ved orglet og Arne Holst-Larsen kæder
koncerten sammen med tekstlæsninger. Entré: 50 kr., børn
gratis. Entréen går til menighedsrådets juleuddeling. Efter
koncerten inviterer Brande Menighedsråd alle på kaffe og
julegodter i Sognegården.
Mandag d. 12. december kl. 10.45

Efter gammel engelsk juletradition fejres 1. søndag i advent
med De 9 læsninger, som gennem korte bibellæsninger, fællessalmer og korindslag føres os hele vejen fra skabelsen til
Jesu fødsel. Vores organist Else Jensen medvirker med sit
kor, Lynghedekoret. Efter adventsgudstjenesten er der kaffebord i Skærlund forsamlingshus med mere korsang og
julehistorie fortalt af sognepræst Anne Dolmer.

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Signe Stæhr synger iørefaldende danske og engelske julesalmer og –sange akkompagneret af Irma Andersen. ArneHolst Larsen kæder koncerten sammen med tekstlæsninger
og Uhre Menighedsråd er vært ved en kop kaffe i kirken.

BEDEUGE 8.-15. JANUAR 2017

Søndag d. 4. december kl. 19.30

ADVENTSKONCERT I UHRE KIRKE

Vi synger julesalmer og hører juleevangeliet. Huskeguds
tjeneste er en gudstjeneste for ældre med særligt fokus på
tryghed og genkendelighed. Mange deltagere kommer fra
Engparken sammen med en frivillig – men alle er velkomne.
Onsdag d. 4. januar 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Med Irma Andersen og Arne Holst-Larsen

Hvert år i januar er der i mange byer tradition for at mødes
på tværs af kirker og retninger til en række aftener med
særligt fokus på bøn. Evangelisk Alliance i Danmark står

Signe Stæhr synger danske og engelske julesalmer d. 4.december i Uhre kirke

for det overordnede tema. Denne gang er temaet bestemt af,
at 2017 er 500-året for reformationen.
Gennem en del år har Indre Mission i Brande deltaget i Evangelisk Alliances bedeuge i samarbejde med Baptistkirken,
Betania i Blåhøj og Troens Ord. I 2016 kom folkekirken også
med. Mødet i Brande kirke finder sted torsdag d. 12.januar kl.
19.30. For de øvrige møder: se side 6.
Bedeugen er en fin lejlighed til at komme på besøg i hinandens huse og mødes på tværs i fællesskab og bøn.
Fredag d. 20. januar kl. 19.00

NYTÅRSPARADE I BRANDE KIRKE MED
FDF OG DDS

FDF og DDS mødes ved Kvickly kl. 18.40 og går derfra til
kirken, hvor der er gudstjeneste kl. 19.00.
Herefter er der hyggeligt samvær og Banko i FDF-huset. Alle
er velkomne både i kirken og i FDF-huset.
Fredag d. 27. januar kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN
Ved Arne Holst-Larsen

Søndag d. 5. februar kl. 19.00

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I
BRANDE KIRKE
Med årets konfirmander og deres forældre. Ved Anne Dolmer
og Arne Holst-Larsen.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Møderne finder alle sted i Sognegården.
Onsdag d. 18. januar 2017

LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN:
JOMFRU SØRENSEN
Mandag d. 6. februar 2017

MICHAEL BÖSS:
DET DEMENTE SAMFUND

Indre Mission Samfund
Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.
Formand: Else Jensen, tlf. 97184014

DECEMBER
Torsdag d. 1. kl. 19.30:

Onsdag d. 28. kl. 19.30:

Adventsmøde ved missionær Søren Grysbæk,
Horsens. Der er mulighed for at købe bøger.
Julekoncert i Brande kirke med efterfølgende
hygge.
Gudstjeneste i Skærlund kirke ved Anne Dolmer,
derefter kirkefrokost i missionshuset.
Pris: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU 25 kr.,
under 10 år gratis.
Tilmelding til Else Jensen (tlf. 25626014) senest
d. 1. december. Torsdag d. 15. kl. 19.30:
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Julefest med stort juletræ.

Torsdag d. 5. kl. 19.30:

Bibelkredsene mødes i hjemmene.		

Torsdag d. 8. kl. 19.30:

Søndag d. 11. kl. 10.00:

JANUAR:

Evangelisk Alliances Bedeuge:

Der er indsamling og kaffe alle aftener.
Mandag d. 9. kl. 19.30:
Tirsdag d. 10. kl. 19.30:
Onsdag d. 11. kl. 19.30:
Torsdag d. 12. kl. 19.30:
Fredag d. 13. kl. 19.30:

Torsdag d. 19. kl. 19.30:

Torsdag d. 26. kl. 19.30:

Mandag d. 30. kl. 14.30:

I Missionshuset, Herningvej 2.
I Baptistkirken, Vejlevej 6.   
I Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27.
I Brande kirke.
I Troens Ord, Højmarksvej 22.

Møde ved fritidsforkynder Erik Markussen,
Videbæk.
Møde ved missionær Finn Najbjerg, Vinderslev,
Kjellerup. Emne: Josva 1, 9 ”Vær modig og stærk”.
Eftermiddagsmøde

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 for 2017: 125.00kr. (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: Morten Schelde, tlf. 30619515

www.im-brande.dk

Mangler du en julegaveidé til dine børn eller børnebørn, så er der et godt forslag hér.

Ida, Bibelen og børnene
Forfatter Ida Jessen (opvokset i Thyregod) bruger i høj grad ind
levelse som metode, når hun skriver for børn. Det gælder ikke
mindst i hendes nye bog Bibelhistorier, som anmelderne kalder
’elegant’, ’en bedrift’ og et ’mesterværk’

Bibelske fortællinger skal ikke idylliseres, når de formidles til
børn. Under ingen omstændigheder. Derimod skal de svære og
vigtige historier formidles gennem indlevelse og de mange fælles
menneskelige rum i fortællingerne, der gør dem aktuelle. Og så
skal børn have lov til at nyde fortællingerne uden efterfølgende
straks at blive stillet til regnskab for tematik og pointer.

Et fælles menneskeligt rum
Traditionelt har man behandlet de grummeste af Bibelens
fortællinger på to måder i formidlingen til børn. Enten er de blevet idylliseret, eller også er de diskret skrevet ud af de bibelske
genfortællinger.

Ida Jessen har valgt en helt anden vej, hvor hun undgår at tale
ned til barnet eller øve censur i tekstudvalget. Hun giver i stedet
de grumme fortællinger mening ved at sætte dem ind i et fælles
menneskeligt rum.
Kain er for eksempel jaloux på sin bror Abel i Bibelens fortælling
om verdens første mord. Og netop et fokus på jalousidramaet
kan give historien mening, selvom den er grum.

»Børnene behøver ikke forstå mordet, de skal forstå jalousien. Den
kender alle børn,« siger Ida Jessen.

Tilsvarende gælder det med Judas, der forråder Jesus. Ida Jessen
har i sin genfortælling lænet sig op ad Matthæus, og hun viser
i sine Bibelhistorier, hvordan Judas i sit forræderi primært er
ubetænksom og fej.
»Fejhed er en foragtelig følelse, men vi kender den jo godt. Og når vi
foragter den, er det fordi vi ikke vil vedgå os den. Det kan børn godt

forstå,« siger Ida Jessen og uddyber, hvordan netop følelser som
vrede, jalousi og fejhed kan give fortællinger mening for børn.
»Det er et fælles menneskeligt rum, man kan vise de her historier
i. Så de ikke bliver fjerne fortællinger, som skete for 2000 år siden,
men noget som sker lige her og nu.«
Hvad tænkte Kain mon på?
I mange af Bibelens fortællinger er der et fortolkningsrum med
ganske god plads. Hvad tænker personerne? Hvad føler de?
Hvorfor handler de, som de gør? For eksempel fylder Bibelens
fortælling om Kain og Abel kun knap en halv side.

Ida Jessen udfylder disse tomme fortolkningsrum ved at folde
dramaet ud og lade læseren indleve sig i teksternes hovedpersoner.
»Min metode er indlevelse. Indlevelse i de personer, det drejer sig
om. Indlevelse i Kain. Indlevelse i Job. Indlevelse i Judas. For at tage
fat i noget som er menneskeligt forståeligt. Og så ikke at forklare
det, men jeg har forsøgt at vise det,« siger Ida Jessen.
Lad børn nyde den gode fortælling
Det er afgørende for Ida Jessen, at børn af og til får lov til at sidde
i fred og tage imod en historie med alle de billeder og informationer og oplysninger, der er i den.
At de ikke straks bliver krævet til regnskab og bedt om at sammenligne, fortolke og i øvrigt krænge deres indre ud for de voksne.

»Tingene skal have lov til at virke. Vi er vant til, at der skal aflægges
regnskab lige på minuttet, men der er også noget, der hedder det
lange stræk, hvor tingene får lov til at ligge og rumle og arbejde i
den enkelte. Vi skal huske på, hvad det er at være barn, og ikke aftvinge dem tåbeligheder hele tiden,« siger Ida Jessen.

(Fra: ”Folkekirken i København”)

www.brandekirke.dk

Vi befinder os midt i en ventetid. Det nye kirkeår begynder
1.søndag i advent, og dermed indleder vi forberedelserne til
Julen. I adventstiden forbereder vi Kristi komme, altså Guds tilstedeværelse iblandt mennesker, som den treenige Gud. Sådan
som det lyder i den kristne trosbekendelse. I kraft af troen herpå
og i troen på det løfte, den døbte modtager i dåben, er Gud ved
Jesus Kristus med os til alle tider som grundfundament i vort liv.

Vi befinder os også i en ventetid af en helt anden karakter. Med
det amerikanske præsidentvalg i begyndelsen af november har
verdensmagten USA fået en ny leder. Hvordan vil præsidenten
med sin magt påvirke verdens begivenheder og verdensfreden?

Også vore egne ledere af Danmark, har vi noget i vente af, Alle
har medindflydelse på den politiske magtbalance i vores land.
Hvordan bibeholder vores velfærd, tryghed og trivsel, hvad har
vi i vente?
I vort lokalsamfund venter vi spændt på, hvordan de nye sammensatte menighedsråd, vil sætte deres aftryk på rammerne for
vore tre kirkers liv og vækst.
Alle ledere, både i den store verden og i vort lokale samfund får
gennem deres repræsentantskab en magtposition af en eller anden grad, så det er bestemt ikke ligegyldigt, hvem vi overlader
posterne til. Hvem vil og kan efter bedste evne tilgodese det
bedste for mennesker og samfund? Hvem lever op til folkets forventninger?
Sådan var det også på Jesu tid i Romerriget. I løbet af de første
årtier efter Kr. fødsel sikrede den enevældige kejser sig fuld kontrol med de romerske politiske institutioner og områder. Men
den udvikling forbedrede bestemt ikke trivslen for indbyggerne
i Romerriget, der var præget af en lang række alvorlige sociale,
økonomiske og politiske problemer, som skabte uro og mistillid
blandt folket.

På den baggrund opstod kristendommen. Ud fra den jødiske tro
og tankegang ventede man på den leder og frelser, der sendt af
Gud, skulle befri folket og landet fra den romerske undertrykkelse. Men der var også utilfredshed med de jødiske ledere, og
forskellige jødiske grupper kæmpede mod hinanden om magtAnsvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

positioner i lokalsamfundet. Sådan har det ifølge historien altid
været. Mennesker udsættes gang på gang for magthavere og
ledere, som ikke lever op til det menige folks forventninger om
deres livsbetingelser. Og hvad kan vi gøre ved det?

Jo, her i landet kan vi udnytte den privilegerede demokratiske
ret, at gøre vor indflydelse gældende ved at afgive vor stemme
til den politik eller de personer, som vi har tillid til, der kan varetage det lederskab vi ønsker. Det gælder også, når vi skal tage
stilling til, hvilken eksempelvis religiøs retning, vi ønsker at
tilhøre. Og her spiller den kristne kirke og Folkekirken faktisk
en stor rolle. For hvilket grundlag og værdier ønsker vi at bygge
vort samfund på? Et lederskab der har agtelse for det skrøbelige
liv, vi bliver født ind i eller et lederskab, der bygger på magt og
vækst uden sans for de svage og sårbare i et samfund?

Ifølge den danske Grundlov har vi ytrings- og trosfrihed, og i
samme lov er fastsat, at den evangelisk-lutherske kirke, den danske folkekirke, understøttes af staten. Det vil sige, at de love og
det menneskesyn, som landets ledere bygger på har rod i kristendommen, og dermed bæres med traditionen et menneskesyn
videre i solidaritet med sultende og tørstende, Sagt med Jesu ord
lyder det bl.a. sådan her: ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine
mindste brødre, det har I gjort mod mig.” Det menneskesyn holder
kristendommen os fast på, uanset om vi har en lederposition i
samfundet eller ej. Og uanset hvilken trosretning, vi har valgt
at tilhøre.

Når vi nu går ind i vente og forberedelsestiden mod julen, så er
det altså ikke blot med fokus på al den travlhed, der er forbundet med indkøb af julegaver og julemad, juleferie og socialt samvær. Nej, fokus for den ventetid er meget mere grundlæggende,
nemlig at vi skal fejre den kristne jul, at Gud blev menneske i
Jesus Kristus og dermed blive mindet om, at vi skal leve sammen og acceptere hinanden med alle vore forskelligheder, Hvis
det skal lykkes, har vi brug for kraft, der tager udgangspunkt i
kærlighed. Og den kraft kan vi finde i den kristne tros grundlag,
i løftet om, at Jesus Kristus er med os i al evighed. Det er da værd
at vente på, ikke?
Rie Mortensen

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

Ventetid

Den kristne tros grundlag er, at Jesus Kristus er med os i al evighed.

