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FORSIDEBILLEDE: Sofie Dolmer i Indien (se side 7)

PRÆSTER
Arne Holst-Larsen
Storegade 10 A, 7330 Brande
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Anne Dolmer
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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

Samtaledag 2019:
“EU, hvor skal vi hen?”
I 2019 havde vi valg til Europaparlamentet, som glædeligvis
havde en forøget valgdeltagelse. Det lader til, at Brexit i særlig
grad har inspireret til nye tanker om, hvad vi egentlig kan og
skal bruge EU til.
Kom til samtaleaften med temaet “EU, hvor skal vi hen?” Et
spil forskellige samtalekort lægger op til at uddybe forholdet
mellem det nationale og det europæiske. Snup et samtalekort
og tag del i samtalen! Small-talk springes over – men først
efter at vi har spist sammen.

Det hele foregår d. 26. september kl. 18.00 i sognegården og
koster 75 kr. Tilmelding på kirkekontoret er nødvendig af
hensyn til spisning og drikkevarer.
Aktivitetsudvalget og Højskoleforeningen

Lars Muhl og solidariteten
Forfatteren og sangeren Lars Muhl har i mange år arbej
det med Kristusbudskabet, dog uden at være bundet til
folkekirken, som han har taget afstand fra og livtag med på
godt og ondt.
Nu er han imidlertid vendt tilbage til folkekirken. For som
han siger, så er folkekirken “…en kirke, der kan rumme alle.
Så i stedet for at flygte fra den vil jeg forsøge at være en
aktiv del af den og derigennem måske være med til at inspirere til nytænkning. Og solidaritet er for mig kodeordet
... folkekirken har en opgave, at tale adskillelsens kræfter
imod ved at vise tillid til Kristus-budskabet i en sådan grad,
at man kan være solidarisk med de mennesker, der faktisk
gør en forskel i det her samfund.”
Følg Lars Muhl på hans inspirerende rejse den 30. oktober
(kl. 19.30) i sognegården.
Aktivitetsudvalget

Odense kammerkor gæster Brande kirke d. 2. september.

Aktiviteter i Brande Sogn
Mandag d. 19. august kl. 19.00

INTROGUDSTJENESTE MED KONFIRMANDER
OG FORÆLDRE
Gudstjeneste for de nye konfirmander og deres familie i
Brande kirke. Med denne gudstjeneste møder konfirmanderne både kirken, præsterne og de andre ansatte. Samtidig kan de aflevere deres tilmelding til konfirmation.
Onsdag d. 21. august kl. 14.00

ÆLDREGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Vi begynder med gudstjeneste i kirken og herefter er der
kaffebord og folkemusik med Jørgen Nickelsen og “Hancock trio” i sognegården.

Søndag d. 8. september kl. 10.00

HØSTGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Ved Anne Dolmer. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost
med fællessang og en god historie. Der er høstindsamling
i kirken.
Søndag d. 8. september kl. 10.00

HØSTGUDSTJENESTE I SKÆRLUND KIRKE
Ved Rie Mortensen.

Søndag d. 8. september kl. 19.30

HØSTGUDSTJENESTE I UHRE KIRKE

BRANDE FOLKEKOR STARTER OP EFTER
FERIEN

Ved Anne Dolmer. Efter gudstjenesten er alle velkomne til
at blive og drikke en kop kaffe. Der er høstindsamling til en
række formål.

Nye sangere er velkomne. Koret øver i Sognegården,
Storegade 10B hver torsdag kl. 19.30-21.30. Yderligere
oplysninger fås hos korleder Irma Andersen tlf. 60536593
eller mail: brandeorganist@gmail.com

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Huskegudstjeneste er en kort gudstjeneste især for ældre, der lægger vægt på det genkendelige. Denne gang er
temaet “Høst”. Ved Anne Dolmer

Sæsonenes første fredagscafe. Om Dannebrog og det danske. Vi stemmer om, hvad der er den bedste nationalsang.
Ved Anne Dolmer.

Se omtale s. 3.

Torsdag d. 22. august kl. 19.30

Fredag d. 30. august kl. 11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN

Mandag d. 2. september kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Odense Kammerkor synger under ledelse af Uffe Most korsatser af bl.a. Hassler, Lange-Müller, Arvo Pärt og Svend S.
Schultz.

Torsdag d. 12. september kl. 10.45

Mandag d. 23. september kl. 18.00

SAMTALEDAG

Fredag d. 27. september 11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN
Ved Rie Mortensen

Billedgudstjenesterne begynder igen …

Søndag d. 2. september kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE

Den første i rækken af i alt syv i løbet af vinterhalvåret. Med
Irma Andersen og Arne Holst-Larsen.
Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30

SANGAFTEN I UHRE KIRKE

Arne Holst-Larsen introducerer en række sange fra Højskolesangbogen. Irma Andersen akkompagnerer fællessangen og
dirigerer Brande Folkekor, der medvirker med Vadehavssuiten.
Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Herning Koncertorkester, der består af ca. 30 dygtige amatørmusikere, spiller under ledelse af Tommy Slot.
Fredag d. 25. oktober kl.11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Ved Anne Dolmer. Mor og datter på rejse i Indien i faster
Sofies fodspor.
Onsdag d. 30. oktober kl. 19.30

SOGNEAFTEN MED LARS MUHL
Se omtale s. 3.

Mandag d. 4. november kl. 18.00

BIOGRAFTUR TIL KLOVBORG BIO
Filmen følger senere. Prisen er 85 kr og menighedsrådet
er vært ved kaffe og kage efter filmen. Tilmelding til kirke
kontoret på 97181642. Der er afgang med bus til N.I.Møllers
Plads.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Altid i sognegården (med mindre andet er angivet):
Mandag d. 9. september kl. 19.30

BENNY-ANDERSEN-AFTEN.

v/Bedemand Nils-Peter Holm (Kerteminde)

Mandag d. 23. september - NB: kl. 18.00!!

SAMTALEDAGEN 2019:
“EU – HVOR SKAL VI HEN?”

(samarbejde med menighedsrådet) – se omtale side 3.
Mandag d. 7. oktober kl. 19.30

FORTÆLLEAFTEN -”STELLA DOLORES OG
SPRINGET”
Tidl. højskolelærer Helle Arnfred (Skanderborg)
Torsdag d. 31. oktober kl. 19.30:

SYNG-DANSK-AFTEN I REMISEN
Med folkekoret.

Mandag d. 11. november kl. 19.30:

“PÅ TVÆRS AF TID OG TRO.”

Et møde mellem Danmark og Indien”. Med Stud.
mag. Anne-Sophie Dolmer (Aarhus) og Anne Dolmer
(Brande).

Indre Mission i Brande
Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.
Formand: Else Jensen, tlf. 25 62 60 14.

AUGUST
Torsdag d. 22. kl. 19.30:
Torsdag d. 29. kl. 19.30:
SEPTEMBER
Mandag d. 2. kl. 10.00:
Onsdag d. 4. kl. 16.30:
Møderække:
Tirsdag d. 3. kl. 19.30:
Onsdag d. 4. kl. 19.30:

Torsdag d. 5. kl. 19.30:

Torsdag d. 12. kl. 18.00:
Torsdag d. 19. kl. 19.30:
Torsdag d. 26. kl. 19.30:
OKTOBER
Onsdag d. 2. kl. 16.30:
Torsdag d. 3. kl. 19.30:

Mandag d. 7. kl. 10.00:
Torsdag d. 10. kl. 19.30:

Torsdag d. 17. kl. 19.30:
Torsdag d. 24. kl. 19.30:
Onsdag d. 30. kl. 19.30:
NOVEMBER
Mandag d. 4. kl. 10.00:
Onsdag d. 6. kl. 16.30:
Torsdag d. 7. kl. 19.30:

Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved missionær Frank Fyhn, Grindsted
Emne: “Hvordan hører jeg Guds stemme?”
Café med socialt samvær, hygge og spil.
Bedemøde.

Møde ved frimenighedspræst Jón Poulsen, Gjern.
Emne: “Dåbsgaven”
Møde ved Villy Sørensen, Hammel.
Emne: “Når vi vandrer i lyset”, 1. Joh. 1.
Møde ved Villy Sørensen, Hammel.
Emne: “Salige er de fattige i ånden”, Joh. Åb. 3, 14-22
Fællesspisning. Derefter høstfest og IM’s fødselsdagsfest. Emne: “Helt uperfekt”.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved kreativ medarbejder Helle Noer. Emne: “Et
segl for panden” Forkyndelse for flere sanser

Bedemøde.
Møde ved pens. missionær Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing.
Café med socialt samvær, hygge og spil.
Møde ved familie- og musikkonsulent Lene Rønne
Pedersen, Vejle. Emne: “Lad lovsangen lyde”.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved sognepræst Jakob Legarth, Ringgive.
Emne: Allehelgen/Halloween.
Fælles møde for Brande, Give og Vester i Give missionshus.
Café. Anne Dolmer fortæller om sin rejse til Indien.
Bedemøde.
Fælles møde for Brande, Give og Vester i Brande missionshus ved tidl. sognepræst Holger Haldrup, Kolding.
Emne: “Paulus, fra forfølger til apostel”

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 2019: 125 kr. (75 kr.
for et halvt år.)
Kontakt:
Solveig Pedersen, tlf. 31 10 94 94
Susanne Skovbjerg, tlf. 28 18 05 62.

Bibelkredse
Bibelkredse er mindre grupper, som
mødes I private hjem til bibelstudie
og drøftelse af aktuelle emner.
Har du lyst at være med i en bibelkreds?
Kontakt: Else Jensen, tlf. 25 62 60 14

www.im-brande.dk

Du kan høre hele to gange om Sofie Dolmer i dette efterår. Se side 4 og 5.

Kvinden & Kaldet
For 100 år siden rejste danske Sofie Dolmer til Indien som
lægemissionær. Her giftede hun sig med inderen Sundram og
blev Achima, bedstemor, i en stor indisk familie.

Sofie var min fars faster og jeg kendte hende, dengang jeg var
barn og helt ung. Jeg kan stadig huske, da hun kom hjem til
Danmark i sommeren 1968 og blev modtaget af hele familien.
Jeg var 8 år. Min mor var 28 og i lårkort frottékjole, som var
højeste mode. Faster Sofie var 84 og i lang sort nederdel, hvid
langærmet skjortebluse og knold i nakken. Det var noget af
et kultursammenstød. Da var Sofies mand død og hun kom
til Danmark for at bo hos sin søster i den sidste tid af sit liv.
Det blev så til en hel del år. Sofie var næsten 102 år gammel,
da hun døde.

I mange år har jeg haft en kasse stående med Sofies håndskrevne erindringer, fotos, eksamenspapirer og gamle breve.
I foråret fik jeg endelig mulighed for at dykke ned i kassen og i
Sofies historie i forbindelse med en studieorlov. Da min datter
Sophie samtidig havde nogle måneder fri fra sit studie, lavede
vi et fælles projekt, hvor vi bl.a. var 3 uger i Indien.

Resultatet er dels en podcastserie (en podcast er et radioprogram, som man kan hente på internet og høre, når det passer
en) og dels flere forskellige foredrag. Udgangspunktet var
vores fælles opdagelsesrejse i faster Sofies fodspor og i Indien
lige nu med møder og interviews med mange mennesker. Men
samtidig blev det også en “indre rejse” for mor og datter med
mange samtaler undervejs om, hvad vi selv tror på.
Podcasten hedder Kvinden og Kaldet og er en fortælling på
tværs af tid i 5 afsnit med overskrifterne Kaldet, Kvinden,

Missionen, Uafhængigheden og Kultursammenstødet. Den
består af oplæsning af nogle af Sofies erindringer – fremragende oplæst af Gudrun Jessen. Så er der interviews fra både
Danmark og Indien, der er mine og Sophies overvejelser – og
så er der masser af indisk “lyd”. Det har været vigtigt for os, at
det skulle være spændende at lytte til – også for unge eller for
nogen, der ikke er så fortrolige med temaer som tro og mission.
Lytter man på computer, kan podcasten findes på forlaget
Eksistensens hjemmeside: https://www.eksistensen.dk/
podcast Her er der også en billedserie til hvert afsnit.
Lytter man til podcast på mobil eller iPad kan man søge på
Eksistensen podcast. Her ligger de 5 afsnit blandt andre podcasts fra Eksistensen.

Er det for besværligt, så har jeg også afsnittene på 5 CD’er,
som jeg gerne låner ud. Så kan de høres på en ganske alminde
lig CD afspiller.
Vi er også på Instagram #kvindenogkaldet med en masse små
historier og fotos fra både Danmark og Indien.

I oktober fortæller Sophie og jeg om vores rejse og om faster
Sofies liv til fredagscafe. I november fortæller vi ud fra podcastens 5 temaer i Højskoleforeningen. Begge gange bruger vi
både billeder, lyd og fortælling. Der er nok af materiale at tage
af – og vi planlægger det sådan, at man kan få udbytte af det,
hvad enten man kun kommer til et enkelt af arrangementerne
eller kommer begge gange.
Anne Dolmer

Brande Kirke organiserede i juni måned en pilgrimsvandring på Hærvejen. Deltagerne ses her umiddelbart syd for Tørninggaard.

At vandre ud i det ukendte

Anden Pinsedag om eftermiddagen drog 12 vandrere afsted
til Vejen med privat bus, som Menighedsrådet ved Brande
Kirke havde sponsoreret både til ud- og hjemtur. Vi begynd
te i Vejen Kirke med en lille andagt og vandrede i løbet af de
næste tre dage til Øster Løgum Kirke, hvor turen blev afsluttet
med endnu en andagt. Undervejs overnattede vi i de Hærvejs
herberg, der lå på den etape af Hærvejen, som vi havde valgt.
Ifølge Hærvejen.Dk’s etapebeskrivelse var distancen omkring
70 km, vores eget måleudstyr viste yderligere ca. 13 km.

Men hvorfor en pilgrimsvandring? Begrebet pilgrim kommer af det latinske ord “perigrinus”, som betyder “en fremmed”,
en der går videre. Med tiden er udtrykket blevet brugt om en
person der går langt væk for at besøge et helligt sted, holde andagt og så vende hjem igen. Den kristne pilgrimsvandring har
baggrund i Jesus og hans disciple, der forlod deres almindelige
liv for at følge Jesus på hans vandringer.
I de seneste 20 år har den lange vandring fået en renæssance.
Mange mennesker, uanset trosopfattelse, vandrer i dag mod
et af middelalderens helligsteder især i Sydeuropa, og det
hænger måske sammen med nutidens travle og rastløse tilværelse, hvor menneskers behov for indre ro opstår blandt
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

andet på grund af en hektisk hverdag, og den ro kan man ind
imellem finde på en længere vandretur.

Udtrykket “At vandre ud i det ukendte” kan jo tolkes forskelligt.
Derfor kommer man også med forskellige forventninger til,
hvad man får ud af den vandring, man beslutter sig for at gå.
Hvad man får med sig hjem, ved man først rigtigt for alvor, når
man kommer hjem igen. Sådan er det også at gå i kirke. Man
begiver sig af sted, man har måske forberedt sig på, hvilke
tekster der bliver prædiket over den konkrete søndag, ja man
kan endda finde ud af på kirkens hjemmeside, hvilke salmer
der bliver sunget, og alligevel finder man først ud af, hvad man
bringer med sig, når hele gudstjenesten er overstået. Når man
igen vender tilbage til det liv, man lever sammen med familie,
arbejde, venner og meget mere.

Selve Jesu liv skildres som en stadig vandring, og hans selvforståelse var også ifølge evangelisten Johannes i kap. 14,6-7:
“Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen
uden ved mig”. Og dermed udtrykker Jesus, at kristendom er
at være i bevægelse, det er at følge en vej. Man går måske nok
ud med eftertænksomhed og ro som formål, men om man
vil det eller ej, går man også i retning mod andre. Og det gør
man gennem hele livet. Det kan man blandt andet erfare gennem en pilgrimsvandring, hvor der opstår tilfældige møder,
man slutter følgeskab med fremmede, man møder fællesskab
hjælpsomhed og åbenhjertighed med fremmede, som det er
svært at forestille sig, før man har prøvet at vandre den form
for vandring. Det kan anbefales “at gå med”.
			

Sognepræst Rie Mortensen

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

Med udgangspunkt i mine mange års erfaringer som pilgrimsvandrer besluttede jeg for flere år siden sammen med mine
kollegaer, Arne Holst Larsen og Anne Dolmer, at vi sammen
ville planlægge og tilbyde en pilgrimsvandretur over flere
dage til dem, der måtte have lyst til at deltage i en sådan form
for vandring. Resultatet blev en tre dages vandretur ad den
gamle hærvej syd for Kongeåen.

