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Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp
til døende – hvordan hjælper vi
bedst?

Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et af de mest komplekse
etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig
mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned
i debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget
siger mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar
debat om aktiv dødshjælp. Jacob Birkler er filosof og tidl.
formand for Det Etiske Råd. Denne sogneaften finder sted
tirsdag den 6. marts kl. 19.30 i sognegården.
Aktivitetsudvalget

Sogneindsamling i Brande for
folkekirkens nødhjælp
Vi samler håb ind og det sker søndag d. 11.
marts kl. 11-14.00! FDF i Brande og Brande
Menighedsråd står for den lokale indsamling i Brande, Uhre og Skærlund. Tilmelding til Anne Dolmer på sms 29622901
eller til Poul Bagger Thomsen på mail:
poul@fdfbrande.dk eller centralt via
Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside på
www.blivindsamler.dk. Eller mød op i sognegården kl. 11.
Vi har brug for jer!
Anne Dolmer

Skærtorsdag med fælles
påskemåltid og gudstjeneste
“Hvorfor er denne aften anderledes end andre aftener?”
Det er det spørgsmål, der indleder den jødiske påskefejring,
hvor det traditionelle påskemåltid og den gamle beretning
om Israelitternes udfrielse fra Ægypten hører tæt sammen.
Ved dette arrangement i sognegården holder vi skærtorsdag
(29.marts kl. 17.30) med stegt lam, usyret brød og et glas
vin og hvad der ellers hører til det traditionelle påskemåltid.
Indimellem hører vi både beretningen fra 1. Mosebog og
beretningen om den sidste aften i Jerusalem, da Jesus holdt
påskemåltid med sine disciple og indstiftede nadveren. Kl.
19.30 slutter vi i kirken med en kort nadvergudstjeneste. Af
hensyn til planlægningen er det nødvendigt med tilmelding
til kirkekontoret eller til en af præsterne senest 23.3. Der
er også brug for praktisk hjælp! Vil du hjælpe med noget af
maden eller andet, så kontakt Anne Dolmer.
Aktivitetsudvalget

Genbrug er genialt!
Kære Konfirmander 2018! Genbrug er genialt! Derfor - hvis
I vil gøre et rigtigt godt køb af en smuk konfirmationskjole,
et flot jakkesæt eller blazer, skjorte, sko - så kik ind i Kirkens
Korshærs Genbrug i Ikast og Røde Kors Genbrug i Brande
og Ikast. Der er kommet rigtigt meget flot konfirmationstøj
ind, som venter på jer og I kan gøre et godt køb for meget billige penge (100 kr). Spørg til konfirmationstøjet og prøv det
i genbrugsbutikkerne. Vent ikke for længe!
Alle præster i Ikast-Brande Kommune

Kirkebladet i fremtiden
Som alle ved, er distribution af tryksager blevet en meget
vanskelig sag, således også for kirkebladet. Vi vil gerne høre
din mening. Synes du, det er en god idé at kirkebladet fortsat skal udkomme? Send gerne en mail med din mening til
præsterne - se side 2.
Arne Holst-Larsen

Den femte verdensmiddag i sognegården løber af stablen d. 10.marts. Husk at melde dig til.

Aktiviteter i Brande Sogn
Tirsdag d. 6. marts kl. 19.30

SOGNEAFTEN MED JAKOB BIRKLER
Se omtale s. 3.

Lørdag d. 10. marts kl. 16.00-21.30

VERDENSMIDDAG I SOGNEGÅRDEN
Brande Menighedsråd inviterer til spisning, musik og underholdning på tværs af sprog, tradition og tro.
Kom og smag mad fra hele verden og hør om livet i Afghanistan, Danmark og Libanon. Else Najbjerg leder folkedansen. Det er gratis at deltage. Tilmelding senest 5. marts til
Brande kirkekontor 97181642
Onsdag d. 14. marts kl. 19.00

SPIL-SAMMEN-AFTEN I UHRE KIRKE

Spil-sammen aften er en hyggelig aften omkring sang og
musik bundet sammen af et tema. Denne gang er temaet
Kærlighed. Mette Hald og Jens Ole Jacobsen (Solle) syng
er en kærlig duet. Jørgen Nickelsen og Hancocktrio spil
ler folkemusik. Arne Torpegaard Dolmer spiller klassisk
guitar. Irma Andersen sidder ved orglet og klaveret og
Anne Dolmer medbringer kærlige citater fra både Bibelen
og gode bøger. Menighedsrådet serverer kaffe. Ved Anne
Dolmer.
Onsdag d. 21. marts KL. 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Dette er en 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.
Torsdag d. 22. marts kl. 10.45

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Huskegudstjeneste er en gudstjeneste for ældre, som gerne
vil i kirke, men som har brug for mere ro, trygge rammer
og genkendelighed. De fleste deltagere kommer fra Engparken eller Brandlundparken – men alle er velkomne. Evt.
kirkebil: Frydensbjerg taxi 97182727 eller kontakt kirke
kontoret 97181642. Ved Anne Dolmer.
Fredag d. 23. marts kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Ved Rie Mortensen - bemærk: pga. påsken falder fredagscafeen en uge tidligere.
Torsdag d. 29. marts 17.30

SKÆRTORSDAGSAFTEN I BRANDE KIRKE
– MED PÅSKEMÅLTID
Se omtale side 3.

Lørdag d. 31. marts kl. 22.30

PÅSKENAT I SKÆRLUND KIRKE
For tredje år i træk mødes den kristne menighed ved den
lukkede kirkedør til en mørk kirke. Der bankes på, me-

Pinsedag i Uhre kirke bliver anderledes i år. Vi mødes allerede kl. 6.00 – mens ”pinsesolen danser”,
herefter morgenmad og en pinsegudstjeneste, der fejrer Guds fornyelse af os.

nigheden går ind og lyset kommer til kirken: Kristus er opstået fra de døde.
Fredag d. 20. april kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Ved Arne Holst-Larsen – bemærk: pga. bededagsferien falder
fredagscafeen en uge tidligere.
Onsdag d. 16. maj kl. 19.00

PILGRIMSVANDRING TIL BRANDE KIRKE

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, hvorefter vandringen begynder. Efter gudstjenesten bydes deltagerne på et lille traktement i kirken. Aftenen slutter ca. kl. 21.30. Ved Rie Mortensen.
Søndag d. 20. maj kl. 6.00 (NB)

MEGET TIDLIG PINSEGUDSTJENESTE I UHRE
KIRKE

Mens pinsesolen danser mødes den kristne menighed for at
fejre Helligåndens kraft og liv.
Mandag d. 21. maj kl. 11.00

PINSEGUDSTJENESTE VED REMISEN

Det er den femte af slagsen, som finder sted udendørs - ved
Remisen. I tilfælde af regnvejr går vi ind i Remisen. Efter
gudstjenesten kan der spises medbragt mad, ligesom der kan
købes fadøl m.m.

Torsdag d. 24. maj kl. 19.30

FORÅRSKONCERT I BRANDE KIRKE
Brande Kirkekor, Brande Folkekor og Vokalensemblet syng
er under ledelse af Irma Andersen en række lyse og lette
forårssalmer og – sange. Anne Grethe Christiansen akkompagnerer og Arne Holst-Larsen kæder programmet sammen
med tekstlæsninger.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Tirsdag d. 13. marts i Sognegården

OM LEONARD COHEN.

Sognepræst Gudmund Rask Pedersen: Der er en revne i
alting. Det er på den måde lyset kommer ind.
Onsdag d. 2. maj

UDFLUGT

Afgang kl. 16.00 fra N.I.Møllers plads Vi skal besøge
det nye smukke bunkermuseum ”Tirpitz” ved Blåvand.
Medbring madpakke. Pris: 200 kr.

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

MARTS
Torsdag d. 1. kl. 19.30:
Onsdag d. 7. kl. 14.00:

Torsdag d. 8. kl. 19.30:
Mandag d. 12. kl. 10.00:
Torsdag d. 15. kl. 19.30:

Torsdag d. 22. kl. 18.00:

APRIL
Torsdag d. 5. kl. 19.30:
Mandag d. 9. kl. 10.00:

Torsdag d. 12. kl. 19.30:
Torsdag d. 19. kl. 19.30:
Torsdag d. 26. kl. 19.30:
MAJ
Torsdag d. 3. kl. 19.30:

Mandag d. 14. kl. 10.00:

Torsdag d. 17. kl. 19.30:
Torsdag d. 24. kl. 19.30:

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN
Møde ved missionær Knud Dalsgaard Hansen, Egå.
Emne: ”Frelsesvished”.
Fællesmøde i Give missionshus
ved Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Cafe. Vi begynder med et ord fra Gud, drikker kaffe,
synger, snakker og hygger os.
Møde ved missionær Jørgen Bloch, Randers.
Emne: ”Personlig bøn”.
Fællesaften med fællesspisning, derefter forkyndelse
og aktiviteter om påske.
Pris for hele aftenen:
Voksne 50 kr., 10-18 år samt IMU 25 kr.,
børn under 10 år gratis.
Møde ved professor Kurt E: Larsen.
Menighedsfakultetet i Århus.
Emne: ”Opbruddet i dansk kirkeliv efter 1980”
Cafe. Vi begynder med et ord fra Gud, drikker kaffe,
synger, snakker og hygger os.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved formand for Kristeligt arbejde blandt blinde,
Lene Friis Thorkildsen, Sdr. Felding.
Emne: ”Med hjerte og stok”
”Os, det er bare os”
Møde ved tidligere sognepræst Johannes Christoffersen,
Åbyhøj. Efter kaffen orientering om Sømandsmissionen.
Cafe. Vi begynder med et ord fra Gud, drikker kaffe,
synger, snakker og hygger os.
”Ud i det Blå”
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

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:
Mathias Kjær Pedersen.
Tlf. 29 70 90 99

Bibelkredse

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

www.im-brande.dk

Adam Price er hovedforfatter på den aktuelle DR-dramaserie “Herrens veje”, hvoraf sæson 2 kommer til efteråret.
Her svarer han på seks skarpe om Bibelen. Fra Bibelselskabets hjemmeside.

“I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud.”
1. Hvornår begyndte du selv at læse i Bibelen?
Jeg havde en illustreret børnebibel, som jeg husker at have fået
læst op fra af min gamle mormor, som var en stor fortæller og
oplæser. Senere fik jeg kristendomskundskab, som faget hed i
sin tid. Det var nok de tidligste møder med de hellige skrifter.

2. Kan du nævne et af dine yndlingscitater?
“Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer” (Matthæusevangeliet 5,44). Hvis man tænker på, hvordan de mellemøstlige, daværende samfund formentlig har insisteret på
et klan- og stammesammenhold rettet mod ydre fjender, så
er Jesus’ tanker ekstremt banebrydende og nyskabende. Her
er virkelig tale om en fuldkommen ny måde at anskue menneskelivet på. Og citatet er jo i den grad noget, vi burde tage til
os i dag, hvor vi tilsyneladende tillader os at sige næsten hvad
som helst både til og om hinanden.
3. Er der noget, du tager afstand fra i Bibelen?
Der er vældig meget, jeg tager afstand fra. Jeg er ikke selv troende, men jeg er naturligvis barn af en kristen kultur og på
den måde evigt refererende til den store, kristne fortælling.
Det Gamle Testamente beskriver en Gud, der begår utallige
ugerninger mod de mennesker, han har skabt i sit eget billede.
Han accepterede både slaveri og folkemord, men den slags
vælger vi typisk at se bort fra i den selektive fortolkningsfriheds navn. Uanset hvad, er historierne jo ikke desto mindre
både stærke og evige.

4. Hvad vil du helst læse højt for (dine) børn fra Bibelen?
Jeg har læst og hørt så meget godt om Ida Jessens og Hanne
Bartholins nye børnebibel. Så jeg tænker på, at min 9-årige
søn og jeg snart skal tage hul på den. Uanset at hans far ikke
tror på Gud, skal han ikke snydes for en fantastisk historie.

5. Hvis Bibelen skulle hedde noget andet, hvad skulle det
så være?
Der er næsten noget blasfemisk i at forestille sig at skulle omdøbe et værk, der har eksisteret så længe og haft så afgørende
betydning på verdenshistorien. Digterpræsten Kaj Munk
skabte jo en fantastisk titel i “Ordet”. Det kunne være et bud
på en anden titel, der ville give mening for mig. “I begyndelsen
var ordet, og ordet var hos Gud.” Med Bibelen gav han ordet
videre til menneskene. Så måske “Ordet”.
6. Hvad betyder historien om den barmhjertige samaritaner for dig?
Næstekærligheden er jo et fundamentalt begreb i kristendommen og lignelsen om Den Barmhjertige Samaritaner hører til
de vigtigste overhovedet. Jeg hæfter mig særligt ved, at Jesus
her igen overrasker os ved at lade barmhjertigheden udgå fra
en Samaritaner, som jo var et særligt udstødt folkeslag på det
tidspunkt. Så igen lærer vi at se den største visdom komme
til os fra dén, vores fordomme mindst ville forvente den fra.

Nogle mennesker påstår, at både tro, kirke og kristendom,
er noget, vi sagtens kan undvære, men for en stor del af den
danske befolkning har alle tre dele stor betydning. Det er
meget individuelt, hvad der har betydning for hver enkelt af
os, men jeg er nu af den overbevisning, at kirkens forkyndelse
med udgangspunkt i søndagens tekster har et budskab til alle
mennesker i et samfund, fordi de problemstillinger der bliver
taget op i teksterne, er almengyldige.
Vi fejrer i løbet af foråret forskellige højtider, julen er den
eneste højtid, der falder om vinteren, og alle højtiderne har
rod i kristendommen. De fleste af dem og de dertil hørende
helligdage er bestemt af kirkeåret, nemlig Påske, Bededag,
Pinse, Kr. Himmelfartsdag og Jul. Gennem hele kirkeåret, der
begynder den første søndag i advent, fortælles om Jesu liv
ifølge evangeliernes beretninger, Til søndagens evangelie
tekster er desuden knyttet et tekstafsnit fra Det Gamle Testamente og en Episteltekst, dvs. en af brevteksterne i Det Ny
Testamente.
På nuværende tidspunkt befinder vi os i Fastetiden ifølge
Kirkeåret, og dermed markeres, at der tælles ned til påskens
begivenheder, som er den vigtigste og ældste kristne fest.
I påsken fejres at Jesus Kristus efter sin lidelse og død står
op fra de døde og derved markeres troen på evigt liv. I den
kristne tro betyder det: ” For således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin
søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal
frelses ved ham.” (Johs. 3,16-17). Som følge deraf bekræftes
det i dåben, at den døbte tilhører den korsfæstede Herre
Jesus Kristus og at ved den almægtige Guds nåde får han/hun
skænket syndernes forladelse. Vandet i dåben er tegn på, at
den døbte bliver ren, og at intet ondt skal skille ham/hende fra
Gud. Tavlen kan altid vaskes ren igen.
Folkekirken opfordrer ikke til faste og anser ikke fasten som
en kristen pligt. Men intet er til hinder for, at man som enAnsvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

keltperson beslutter sig for at give afkald på noget i sit daglige liv i fastetiden, som er 40 dage før påske. Fastens længde
har sit udspring i Evangeliernes fortælling om Jesu 40 dage i
ørkenen.
Men hvorfor overhovedet fejre højtider eller for den sags
skyld gå i kirke? Hvad skal vi bruge kristendommen til? Jo, det
kan der være mange gode grunde til, blandt andet de temaer,
som evangelierne omhandler, de kan tolkes ind i vores samtids problemstillinger, som så kan gøre os klogere på, måske
inspirere os i det liv, vi lever. Eksempelvis budskabet om, at vi
har fået livet som en gave. Det er ikke os selv, der har bestemt,
at vi skulle fødes, derfor må vi også acceptere vort liv, i al dets
forskellighed, som vores eget og leve det efter bedste evne.
Vi må også se ondskab og lidelse i øjnene, det er ikke noget,
vi skal fortrænge som noget uvirkeligt, desuden kan vi ruste
os til at modstå det, der rammer os. Et andet tema vi møder i
forkyndelsen, som vi kan forholde os til i vor livsudfoldelse, er
blandt andet, at ønsket om storhed og magtbegær ikke kommer til at overskygge næstekærlighedsbuddet ”du skal elske
din næste som dig selv”, som jo er helt centralt i kristendommen. Buddet er en sammenfatning af Moselovens bud om at
elske Gud og om at elske sin næste (5. Mosebog 6,5 og 3. Mosebog 19,18), som Jesus foretog ved sammenstillingen af buddet om kærlighed til Gud og til næsten ifølge evangelierne, det
blev til det dobbelte kærlighedsbud (Matt 22,36-40)
Teksterne i Biblen har som sagt på hver deres måde et budskab
til os som åndelige individer, men også til os som fællesskab.
I tolkningen af de gamle tekster kan vi finde inspiration og
visdom til positive forandringer i vor samtids fællesskaber,
som vi er en del af. For gennem teksterne bliver vi mindet om,
hvordan fællesskab, samfund og strukturer dels kan frigøre
og dels undertrykke mennesker både i vore nærmeste omgi
velser, i lokalsamfundet, i et land og i den store verden.
Rie Mortensen

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

Hvad skal vi med kirke og kristendom?

