br ande sogn

Kirkeblad april-juni 2017

Brande Kirke • Uhre Kirke • Skærlund Kirke

Gudstjenester
BRANDE

30. marts
10.45
2. april
10.00
9. april
10.00
			
13. april
10.00
14. april
10.00
16. april
10.00
			
17. april
10.00
23. april
10.00
30. april
10.00
7. maj
10.00
12. maj
10.00
14. maj
10.00
21. maj
10.00
25. maj
10.00
28. maj
10.00
4. juni
10.00
5. juni
11.00
11. juni
10.00
18. juni
10.00
25. juni
10.00
2. juli
10.00

Huskehudstjeneste
Mariae Bebudelse
Palmesøndag
(Babysalmesang og kirkekaffe)
Skærtorsdag
Langfredag
PÅSKEDAG
(Opstandelsens lys bæres ind)
2.Påskedag
1.s.e.Påske
2.s.e.Påske Konfirmation 7A
3.s.e.Påske Konfirmation 7B
Bededag Konfirmation 7C
4..s.e.Påske Konfirmation 7D
5.s.e.Påske
Kr. Himmelfart
6.s.e.Påske
Pinsedag
2.Pinsedag - ved REMISEN!
Trinitatis
1.s.e.Trinitatis
2.s.e.Trinitatis
3.s.e.Trinitatis

SKÆRLUND

Palmesøndag
1.s.e.Påske
3.s.e.Påske
4..s.e.Påske
Kr. Himmelfart Konfirmation
6.s.e.Påske
Pinsedag
1.s.e.Trinitatis
3.s.e.Trinitatis

UHRE

2. april
13. april
15. april
30. april
12. maj
21. maj
25. maj
4. juni
11. juni
25. juni
9. april
23. april
7. maj
14. maj
25. maj
28. maj
4. juni
18. juni
2. juli

10.00
10.00
22.30
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
8.30
10.00
10.00
10.00
19.30
9.30
10.00
10.00
10.00
8.45

Mariae Bebudelse
Skærtorsdag
PÅSKENAT
2.s.e.Påske
Bededag
5.s.e.Påske
Kr. Himmelfart Konfirmation
Pinsedag
Trinitatis
2.s.e.Trinitatis

Forsidefoto: Den 4.marts blev den fjerde verdensmiddag afholdt i sognegården

Dolmer
Mortensen
Holst-Larsen

Holst-Larsen
Dolmer
FÆLLES

Dolmer
Mortensen
Dolmer
Dolmer
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Mortensen
Dolmer
Holst-Larsen
Mortensen
Fælles
Dolmer
Holst-Larsen
Mortensen
Dolmer

Holst-Larsen
Dolmer
Fælles
Mortensen
Mortensen
Dolmer
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Mortensen
Dolmer
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Holst-Larsen
Dolmer
Dolmer
Mortensen
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

BRANDE: Poul Brønnum
Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Tove Vang Søndergaard
Tlf. 97 18 71 92
SKÆRLUND: Hanne Frandsen
Tlf. 97 18 26 57
www.brandekirke.dk

ENGPARKEN
5. april (Holst-Larsen, nadver), 19. april (Mortensen),
3. maj (Holst-Larsen), 17. maj (Dolmer), 31. maj
(Mortensen), 14. juni (Holst-Larsen, nadver), 28. juni
(Holst-Larsen) – altid 14.45

BRANDLUNDPARKEN
5. april (Dolmer), 3. maj (Dolmer), 7. juni (Mortensen,
nadver) – altid 10.30

Dobbelt fejring ved Remisen

Kirkebilen kører altid
Hvis du ønsker kirkebil til gudstjenesterne, så ring til
Frydensbjerg: 97182727.
Menighedsrådene

Konfirmationer 2018
Bededag den 27. april kl 10.00
Præstelundskolen 7. A i Brande Kirke
Søndag den 29. april kl 10.00
Præstelundskolen 7. B i Brande Kirke
Søndag den 6. maj kl 10.00
Præstelundskolen 7. C i Brande Kirke

Søndag den 13. maj kl 10.00
Præstelundskolen 7. D i Brande Kirke

Kristi Himmelfartsdag den 10. maj kl 9.30
Uhre Friskole i Skærlund Kirke

Kristi Himmelfartsdag den 10. maj kl 11.00
Uhre Friskole i Uhre Kirke
Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen

Påskenat i Uhre kirke

Grundlovsdag og 2.pinsedag falder i 2017 sammen, altså d.
5.juni. Det giver menighedsrådet anledning til en fælles fej
ring af de to festdage. Det foregår alt sammen ved Remisen.
Og i tilfælde af dårligt vejr går vi indendørs. Som sædvanlig beg ynder vi kl. 11.00 med pinsegudstjeneste, hvor alle
præsterne medvirker sammen Jørgen Nickelsens legen
dariske kvartet. Herefter er der mulighed for at spise sin
medbragte mad, ligesom fadølsanlægget er åbent i Remisen.
Og kl. 13.00 byder vi velkommen til biskop Kjeld Holm (Aarhus), som holder grundlovstalen. Og ingen grundlovsdag uden
at folkekoret synger til sidst, så dét sker også i år.
Menighedsrådet/Aktivitetsudvalget

Sidste år (gen)indførte vi Påskenat som gudstjeneste i
Skærlund kirke. Det skete Påskelørdag kl. 22.30. Det er
meningen at denne smukke fejring af Jesus Kristi Opstandelse skal gå på skift mellem Skærlund og Uhre kirker – i
år finder den således sted i Uhre. Menigheden møder op til
en langfredagslukket kirke, banker på og bliver lukket ind
i en mørkelagt kirke, som langsomt får sit lys tilbage, lyset
fra den opstandne Kristus. Da dette er den største glæde,
sluttes gudstjenesten med champagne.
Præsterne og Menighedsrådet i Uhre

Facebook
Vi arbejder på, at Brande kirke skal have en Facebook-profil. Indtil det sker, kan du altid finde spændende billeder,
supplerende oplysninger og opbyggelige historier på alle
præsternes Facebooksider.
Præsterne

For fjerde år i træk holdes gudstjenesten 2.pinsedag foran Remisen – denne gang også med Grundlovsdag

Aktiviteter i Brande Sogn
Onsdag d. 5. april kl. 17.30 i Brande kirke

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Dette er kort gudstjeneste der er tilpasset børn og alle
andre ’barnlige sjæle’. Forårets minikonfirmander fra 3.
klasserne på Dalgasskolen deltager aktivt i gudstjenesten,
og i forbindelse med fællesspisningen i Sognegården vil
minikonfirmanderne få overrakt en lille gave.   Både nuværende, kommende og tidligere minikonfirmander og
konfirmander, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre, venner og bekendte, ja kort sagt alle er velkomne,
og det hele er gratis. Ved Rie Mortensen og Helle Søgaard.
Fredag d. 28. april kl. 9.00 i Sognegården

FREDAGSCAFE

Ved Arne Holst-Larsen. Den næste fredaqscafé er d. 26. august.
Onsdag d.10. maj kl.19.00 ved Brande kirke

PILGRIMSGUDSTJENESTE

Pilgrimsvandring er mange ting og tilskyndelsen til at
drage på vandring kan være meget forskellig. Vi skal denne
aften på en lille vandretur i forbindelse med en aftenguds
tjeneste, helt i trav med den grundopfattelse, at kristendom er at være i bevægelse i retning mod andre. En pilgrimsvandring, om den er lang eller kort, består derfor bl.a.
af tilfældige møder, at slå følgeskab med andre på vejen

end dem, man lige kender i sin nærmeste omgangskreds
og dermed få samtaler og fællesskab med nye mennesker.
Vi mødes foran Brande Kirke kl. 19.00. Vandringen slutter
med gudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten bydes deltagerne på et lille traktement i kirken. Aftenen slutter ca.
kl. 21.30. Ved Rie Mortensen.
Torsdag d. 18. maj kl. 19.30

FORÅRSKONCERT I BRANDE KIRKE

Brande Kirkekor, Brande Folkekor og Vokalensemblet
synger bl.a. forårssange, salmer af Luther og N. W. Gade
under ledelse af Irma Andersen. Anne Grethe Christiansen
sidder ved orglet, og Arne Holst-Larsen kæder koncerten
sammen med tekstlæsninger.
Mandag d. 5. juni kl.11.00 ved Remisen

2.PINSEDAG OG GRUNDLOVSDAG
FORAN REMISEN
Med Kjeld Holm. Se omtale s. 3
Torsdag d. 15. juni kl. 19.30

PRÆSENTATIONSKONCERT I UHRE KIRKE
24 sangere fra Brande Folkekor er d. 21. juli til d. 30. juli
på koncerttur i Rumænien. Under ledelse af Irma Andersen giver koret både kirkelige og verdslige koncerter, hvor
det præsenterer dansk kormusik af komponister som f.eks.

Rie Mortensen inviterer til Pilgrimsvandring i Brande by d. 10.maj

N.W. Gade, Carl Nielsen, Benny Andersen og Erik Sommer. Koret har også en række danske folkemelodier på repertoiret,
ligesom det synger enkelte engelske og tyske korsatser. Arne
Holst-Larsen kæder programmerne sammen med læsninger
og alt vil blive vist på PowerPoint, oversat til rumænsk. Ved
koncerten i Uhre kirke vil korsangerne præsentere et udsnit af repertoirelisten til turen. Efter koncerten er Uhre menighedsråd vært ved en forfriskning i kirken.
Tirsdag d. 13. juni kl. 18.00

KIRKETUR TIL VEJLE

BRANDE

EGNENS

højskoleforening

Vores årlige kirketur går til den katolske kirke, Skt. Norbert,
i Vejle. Her bliver vi modtaget af Jan Ophoff, som til daglig er
præst dér. Han vil fortælle os om den katolske kirkes selvforståelse, menighedsliv og kirkeår. Vi drikker som sædvanlig vores medbragte kaffe i kirkens lokaler. Prisen er 50 kr.
TILMELDING på kirkekontoret. Afgang fra N.I.Møllers plads.

UDFLUGT TIL OVERTACI-MUSEET
I AARHUS

IKONVÆRKSTED OG CAFÉ
FORAN PRÆSTEGÅRDEN

Torsdag d. 1. juni kl. 19.30

Lørdag d. 2. juli og søndag d. 3. juli

Brande kirke deltager igen i Street-Art-Festivalen med telt og
cafe. I teltet kan du fremstille din egen ikon under kyndig vej
ledning. Og i caféen – som findes under en lille pavillon – kan
du drøfte verdenssituationen med dem, som også befinder sig
i de bløde sofaer.

Tirsdag d. 2. maj

Nærmere oplysninger følger pr. mail og i Brandebladet
og på Arne Holst-Larsens Facebookside.

SYNG-SOMMEREN-IND
Vi synger sammen fra Højskolesangbogen og Folkekoret
ledsager os under ledelse af Irma Andersen. Entré: 60 kr.

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

Uge 13:
Torsdag d. 30. kl. 19.30:
Uge 14:
Torsdag d. 6. kl. 19.30:

Uge 16:
Torsdag d. 20. kl. 19.30:
Mandag d. 24. kl. 14.30:
Uge 17:
Torsdag d. 27. kl. 19.30:
Uge 18:
Torsdag d. 4. kl. 19.30:

Uge 19:
Torsdag d. 11. kl. 19.30:

Uge 20:
Torsdag d. 18. kl. 19.30:
Tirsdag d. 23. kl. 19.30:

Uge 21:
Mandag d. 29. kl. 14.30:
Uge 22:
Torsdag d. 1. kl. 19.30:

Møde ved Keld Frederiksen, Varde.
Emne: ”Psykisk syg og samtidig kristen”
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

”Bibelen live” ved Klaus Højgaard Laursen, Gjern
”De ni recitationer til påske”

Eftermiddagsmøde ved Bjarne Dueholm, Brande.

Sangaften med Stuart Townend-sange, ved Else Jensen
og Sonja Kongsted
Møde ved tidl. Missionær Hans Jørgen Hedegaard,
Brande. Emne: ”Luther og hans familie”
”Os, det er bare os”

Bibelkreds i hjemmene.

Give IM og IMU har fællesmøde i Give missionshus,
ved ungdomskonsulent Andreas Bøge.
Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder Thue
Thomsen, Hvide Sande.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Uge 23:
Torsdag d. 8. kl. 19.30:
Møde ved Asbjørn Asmussen og koret: Så´mænd.
Fredag d. 9 – lørdag d. 10. Indre Missions Årsmøde i Skjern

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

”Dåben er i bund og grund et ansvar, jeg tager på mig på vegne af mit barn, og det tør jeg gøre, fordi jeg godt ved, hvor jeg selv står.”

»Dåben er et ansvar, jeg tager på mig«
Nynne Bjerre Christensens tre børn Klara, Viola og Emil er
alle døbt, og for den 41-årige vært på DR’s Deadline er dåben
et forsøg på at styrke deres bånd i retning af kristendommen
og vise dem, hvad hun som forælder tror på:
“Man præger jo sine børn i både stort og småt med sine værdier, sine uvaner og måder at angribe verden på. For mig at
se er dåben en invitation ind i et fællesskab, som går meget
dybere og videre end for eksempel en sportsklub, hvor der jo
slet ikke er alle de helt store ting i spil”, siger hun.

Forældre bestemmer jo alligevel alt
For Nynne Bjerre Christensen er forældrenes særlige ansvar
omkring barnets dåb en helt naturlig del af forældreskabet.
“Det er enormt vigtigt at tage ansvar på sine børns vegne og
sige: ‘Det her synes jeg I skal, og lige nu er det altså mig, der
bestemmer, for I er nul år.’ Man bestemmer jo alligevel alt i
den alder; hvad de skal spise og hvornår de skal skiftes og så
videre. Jeg udøver jo i virkeligheden bare mit forældreskab på
alle niveauer”, siger hun.
Derfor mener hun også, det er vigtigt, at forældre tager stil
ling til spørgsmålet om deres børns dåb. Mange af de børn,
som ikke bliver døbt som små, bliver konfronteret med valget
i konfirmationsalderen. Og det er ifølge Nynne Bjerre Christensen ikke det bedste tidspunkt.
“I den alder er de jo helt fucked-up oven i hovedet, så for mig
at se er det vigtigt at præge børnene med et tilhørsforhold,
før den tid kommer. Hvis jeg som forælder ikke er tydelig, har
mine børn jo ikke noget at spille op ad. Dåben er i bund og
grund et ansvar, jeg tager på mig på vegne af mit barn, og det
tør jeg gøre, fordi jeg godt ved, hvor jeg selv står.”

Dåb giver forankring
I følge Nynne Bjerre Christensen er der valg og muligheder
overalt i tilværelsen, men dåben giver et fast ståsted i livet.
Dog ikke fastere, end at hendes børn skal have lov til selv at
bestemme, hvor tæt knyttet de vil være til kirken, når de bli
ver større:
“Når dåben er på plads, er der så meget der ikke skal forhand
les og tvivles om. Det giver et helt rodnet af forankring, og den
styrke skal mine børn have med,” siger Nynne Bjerre Christensen, som også lægger vægt på, at hendes børn kender andre fortolkninger af verden:
“Det er også vigtigt, at de kender teorien om the big bang, så vi
kan tage den snak hen ad vejen. Det er vigtigt, at kristendommen ikke er noget der bliver trukket ned over hovedet på dem,
men at de hen ad vejen kan se ideen med det. Så håber jeg jo
bare, det er noget, der kan vokse på dem, men det kan jeg jo
ikke styre.”
En anstændig bagage
Nynne Bjerre Christensens familie er i generationer kommet i
den grundtvigske valgmenighed, Vartov i København.
Et sted for hun forbinder med et frit menneskesyn, en stor frihed i forhold til religion og en forståelse af, at vi hører til hos
Vorherre.
“Jeg vil gerne give mine børn en nogenlunde anstændig bagage
med videre. Mine børn skal vide, at der er mere i tilværelsen
end det, der rationelt giver mening, og at de også er Vorherres
børn. Det kan godt være det lyder fjollet, men det vil jeg som
forælder gerne stå på mål for. Det skal mine børn have med.”
Fra Københavns stifts hjemmeside

www.brandekirke.dk

”Vi skal lære sandheden at kende og sandheden skal gøre os frie.”

FAKTA OG SANDHED

Vi skal ud på en rejse til faktaresistensens barndom – tilbage
til Folketinget en gang i 1890’erne. Der udspandt der sig en
heftig debat mellem Søren Kjær (fra Venstre) og Carl Steen
Andersen Bille (Højre). Søren Kjær skal have afvist Billes
påstand med ordene: ”Det benægter a!” Bille svarede: ”Det
ærede Medlem kan da ikke benægte Fakta?”. Til dette udtalte
Kjær så: ”Jo, hvis dét skal kaldes Fakta, saa benægter a Fakta!”.
Ja, hvad er fakta – det var de to herrer åbenbart ikke helt enige
om. Mundhuggeri blev resultatet – uden man var kommet
problemets kerne nærmere. Allerede den gang.

Lad mig fortælle en historie, som rummer i hvert fald en hel
del fakta:

En velhavende midtjyde kedede sig lidt i sin tilværelse og det
kunne være svært at blive ved med at finde på noget nyt. Så
var der en der sagde: Har du aldrig været på safari i Afrika?
Og nej, det havde han ikke, så det gjorde han så – tog på safari. Han medbragte sit jagtgevær, for han skulle da på løvejagt, når han nu endelig var dernede. Og det kom også så vidt,
at han kom tæt på løverne og én af dem kom stormende mod
ham. Han løftede sit gevær for at skyde den, han tog sigte og
trykkede – men patronen havde sat sig fast! Og løven nærmede sig nu med stormskridt. Der var ikke andet at gøre and
at tage flugten og benene på nakken, men det er en ulige kamp
at løbe om kap med en gammelsulten løve, så til sidst faldt
midtjyden på knæ, lukkede sine øjne, foldede sine hænder og
bad om at blive skånet. Og der gik laaang tid, så lang tid at
han til sidst må linde på det ene øje, for at se, hvad der dog
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

foregik. Og han så da, at også løven var faldet på knæ og den
havde også foldet sine poter – fordybet i bøn. ”Hvad laver du?”
spurgte midtjyden. ”Jeg be’r bordbøn” svarede løven…

Hvis nu Søren Kjær havde hørt den historie, så havde han
måske sagt ”Jo, hvis dét skal kaldes Fakta, saa benægter a
Fakta!”.

Heri har han ikke helt ret, for ser vi på virkelighedens verden,
så er det fakta, at midtjyder kan kede sig, det er fakta at
midtjyder tager på eksotiske rejser til den anden side af jorden, det er fakta, at Gud har skabt midtjyder som de bør være,
men de har så mange mærkelige ting for, det er fakta, at patroner kan sætte sig fast, det er fakta at løver løber stærkere
end mennesker (især når de er sultne), det er fakta, at de ikke
går af vejen for at sætte tænderne i en frisk midtjyde, hvis de
er sultne (nok). Løver er jo ikke kræsne.
Meeen at en løve skulle bede bordbøn - ”Jo, hvis dét skal kaldes Fakta, saa benægter a Fakta!”.

Medmindre historien har et helt andet ærinde. En løve er ganske vist et pattedyr ligesom mennesket, den kan føle smerte,
den kan opleve lidelse og den skal dø. Det har vi tilfælles. På
lange strækninger gør vi som den: følger vores natur, adlyder
vores instinkter. Men den folder ikke sine poter, som mennesket folder sine hænder. Det er kun mennesket som gør det. For
vi er mere end natur og instinkter. Vi er de eneste, som kan
skamme sig – og være ufatteligt skamløse. Vi er også de enes
te som har skyld og kan skylde noget væk (jeg tænker IKKE
på penge). Og vi er de eneste, som synder. Vi er de eneste med
samvittighed og selvrefleksion over vores liv. Vi er de eneste,
som véd, at vi skal dø. Vi er de eneste skabninger, som er skabt
i Guds billede, skabt med en frihed til at finde tilbage til ham.
Det er ikke fakta. Det er heller ikke kendsgerninger. Det er
tæt på at være sandheden. Vi skal lære sandheden at kende og
sandheden skal gøre os frie.
Arne Holst-Larsen

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

Vi lever i mærkelige tider, hvor ”fake news” (falske nyheder) er
blevet en hverdagsforeteelse og hvor et helt nyt ord er dukket
op i vores danske sprog: ”Faktaresistens”. Vi kan igennem de
såkaldt sociale medier få et indtryk af, at alting flyder, at alt
er relativt, at der er vendt op og ned på alting, så menneskene
snart ved hverken ud eller ind, når ”populister” og ”politisk
korrekte” kaster med mudder.

