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BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE
Rikke Nørulf
Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240
brandekirkegaarde@mail.dk
Åbningstider
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BRANDE: Poul Brønnum
Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Tove Vang Søndergaard
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SKÆRLUND: Hanne Frandsen
Tlf. 97 18 26 57

Skærtorsdag med fælles
påskemåltid og gudstjeneste

synes godt om genbrugstanken kan købe et sæt tøj til meget
billige penge. For de familier, hvor der ikke er så mange penge
at gøre med, gives der hermed en god mulighed for at spare en
større udgift til konfirmationstøjet i foråret.
I Ikast-Brande kommune samles brugt konfirmationstøj ind,
og det kan afleveres til Kirkens Korshærs Genbrug i Ikast
eller Røde Kors Genbrug i Brande og i Ikast. Tøjet kan også
indleveres til de lokale præster/kirkekontorer i Ikast-Brande
kommune, som vil viderebringe det, og ellers kan man kontakte diakonipræst Birthe Møberg på tlf. 23342790. Tøjet kan
købes i genbrugsbutikkerne fra januar 2019.
Alle præster i Ikast-Brande Kommune

Træningsture til Pilgrimsvandringen d. 10.-13. juni
“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 (18.april
kl. 17.30) med stegt lam, usyret brød og et glas vin og hvad der
ellers hører til det traditionelle påskemåltid. Indimellem hø
rer 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 nadvergudstjeneste. Af hensyn til planlægningen med
maden er det nødvendigt med tilmelding til kirkekontoret
12.4. Der er også brug for praktisk hjælp! Vil du hjælpe med
noget af maden eller andet, så kontakt Arne Holst-Larsen.
Aktivitetsudvalget

Genbrug er genialt!
Konfirmationskjoler, habitter, blazere osv. behøver ikke samle støv i skabet, men kan få sig endnu en fest. Konfirmations
tøj kan nemlig genbruges, og alt behøver ikke være splinternyt for at være godt.
Derfor er der brug for venlighed og giversind fra tidligere
konfirmander, sådan at både trængte familier og familier, der

Det at vandre en længere tur på omkring 15-20 km om dagen er en udfordring for de fleste. Derfor kan det anbefales,
at eventuelle kommende deltagere i Sognevandringen be
gynder at træne sig op individuelt, så man er godt forberedt
til at gå dagenes distancer, når vandreturen afvikles. I forbindelse med ovenstående vandretur arrangeres der to trænings
vandreture for i fællesskab at vandre ud i det blå fra et på dagen nærmere angivet sted. Vi mødes begge dage kl. 13. ved
Sognegården. Palmesøndag d. 14. april og søndag d. 5. maj.
Tilmelding nødvendigt hos Rie Mortensen (ring eller send
SMS). Vi mødes begge dage kl. 13. ved Sognegården. Hold øje
med hjemmesiden.
Rie Mortensen

Kontakt til præsterne
Henvendelse til præster og kirkekontor vedr. kirkelige hand
linger, dåb, konfirmation og vielser m.m. bedes foregå pr. telefon eller via SMS pga. den nye Databeskyttelseslov.
Præsterne

Kirkebilen kører
Du kan altid kontakte kirkebilen mhp. transport til alle guds
tjenester og kirkelige aktiviteter i øvrigt.
Ring til Frydensbjerg: 97 18 27 27

Verdensmiddagen finder i år sted d. 2. marts. Husk at melde dig til.

Aktiviteter i Brande Sogn
Fredag d. 22. februar kl. 9.00

Fredag d. 29. marts kl. 9.00

Ved Rie Mortensen.

“På besøg i det jødiske hus”. Ved Marianne Holst-Larsen

Aftenens foredragsholder er phd i sundhedsvidenskab og organist – og hedder Lasse Skovgaard. Han siger Følgende om
sit foredrag: “Sang er koblet til glæde og til sorg, til velkomst
og til afsked, til livets begyndelse og til livets afslutning. Og
sang er for mange mennesker en meningsfuld og hyggelig
aktivitet i fællesskab med andre. Men hvad siger videnskaben om det at synge? Er det godt for os? Kan man sige, at det
ligefrem er sundt at synge? Ja, det er faktisk videnskabeligt
bevist. Foredraget vil præsentere forskning om sangens – og
fællessangens – sundhedsskabende effekter”.

Cellist Conni Rokkjær og organist Gitte Rolighed spil
ler stemningsfuld musik af bl.a. J.S. Bach, Gabriel Fauré,
Camille Saint-Saëns og Arvo Pärt.

FREDAGSCAFÉ

Onsdag d. 27. februar kl. 19.30

DERFOR ER DET SUNDT AT SYNGE!

Lørdag d. 2. marts kl. 15.00-20.00

VERDENSMIDDAG I SOGNEGÅRDEN

Brande Menighedsråd inviterer igen til spisning, musik og
underholdning på tværs af sprog, tradition og tro. Kom og
smag mad fra hele verden og hør om en danskers møde
med nye danskere. Vi skal slå katten af tønden og sammen skabe et kunstværk: Livstræet. Det er gratis at del
tage. Tilmelding senest 25. februar til Brande kirkekontor
97181642.
Onsdag d. 27. marts 19.30

SPIL-SAMMEN-AFTEN I UHRE KIRKE

Fortælling og sang. Ved Marianne Holst-Larsen og Irma
Andersen. Menighedsrådet er vært ved en kaffe og kage i
pausen.

FREDAGSCAFÉ

Mandag d. 1. april kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Onsdag d. 3. april kl. 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

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 samt konfirmander, forældre,
søskende, bedsteforældre, oldeforældre, venner og be
kendte, ja kort sagt alle er velkomne, og det hele er gratis.
Ved Rie Mortensen og Helle Søgaard.
Torsdag d. 8. april 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
kirkekontoret 97181642. Ved Marianne Holst-Larsen, dele
af folkekoret og Irma Andersen.

“Derfor er det sundt at synge”. Hør hvorfor d. 27. februar, hvor Lasse Skovgaard gæster sognegården.

Torsdag d. 18. april, kl. 17.30

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

Lørdag d. 20. april kl. 22.30

PÅSKENAT I UHRE KIRKE
For fjerde år i træk mødes den kristne menighed ved den
lukkede kirkedør til en mørk kirke. Der bankes på, menigheden går ind og lyset kommer til kirken: Kristus er opstået fra de døde. Livet har sejret over døden. Champagne
propperne springer!
Fredag d. 26. april kl. 9.00

FREDAGSCAFÉ

Ved Arne Holst-Larsen

Onsdag d. 15. maj kl. 19.00

PILGRIMSVANDRING I BRANDE
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.
Torsdag d. 23. maj kl. 19.30

FORÅRSKONCERT I BRANDE KIRKE

Brande Kirkekor, Korskolen, Brande Folkekor samt Vokal
ensemblet medvirker under ledelse af Irma Andersen. Anne
Grethe Christiansen akkompagner og Arne Holst-Larsen
kæder programmet sammen med tekstlæsninger.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Onsdag d. 20. marts kl. 19:30

AKTIV DØDSHJÆLP. AKTIV LIVSHJÆLP.
Ved sognepræst Marianne Holst-Larsen i Sognegården.
Tirsdag d. 21. maj

UDFLUGTEN 2019
Turen går til Skjern Enge med bus – afgang kl. 15.45 fra
N.I.Møllers Plads. Pris: 200 kr. pr. person. Hold øje med
annonce for tilmelding.

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

MARTS
Mandag d. 4. kl. 10.00:
Onsdag d. 6. kl. 14.00:
Torsdag d. 7. kl.19.30:
Torsdag d.14. kl.19.30:
Torsdag d.19. Kl.18.00:

Torsdag d.28. kl.19.30:
APRIL
Mandag d. 1. kl. 10.00:
Torsdag d. 4. kl. 19.30:
Torsdag d. 11. kl. 19.30:

Torsdag d. 25. kl.. 19.30:
MAJ
Torsdag d. 2. kl. 19.30:
Mandag d. 6. kl. 10.00:
Torsdag d. 9. kl.19.30:

Torsdag d. 16. kl. 19.30:

Cafè. Andagt ved Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.
Fællesmøde i Give missionshus ved tidl. provst og formand for Indre Mission: John Ørum Jørgensen,
Gjellerup. Emne: “En ny begyndelse”.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved missionær Simon Nielsen, Hvide Sande.
Emne: “Hverdagsvidne: Om gode og dårlige dage som
Jesu discipel”.
Fællesaften med fællesspisning.
Derefter taler forstander på Børkop Højskole, Robert
Bladt. Emne: “Kristen i en accelererende kultur.”
Pris for hele aftenen: Voksne 60 kr.,
10-18 år samt IMU 25 kr., børn under 10 år gratis.
Møde ved landsleder i IM’s tværkulturelle arbejde
Krista Rosenlund Bellows, Videbæk.
Cafè.
Biskop Henrik Stubkjær taler i Ejstrupholm
Missionshus, Jernbanegade 21, Ejstrupholm.
Emne: “Diakoni og mission i kirken.”
Møde ved tidl. sognepræst Børge Terp, Horsens.
Emne: “En tom grav – en fylde af liv”.
“Os, det er bare os.”
Aften om SAT 7 (kristen satellit TV i Mellemøsten).
Vi får besøg af Mette og Claus Andersen, som begge
arbejder for SAT 7 på Cypern.
Cafè. Andagt ved Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.
Møde ved landsleder i Agape, Annette Bech Vad.
Emne: “Ovenlys på mørke dage”.
Bibelkreds i hjemmene.

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN
Alle børn fra 3 år er velkomne.
Vi mødes tirsdage i lige uger kl. 16.0017.30 i Missionshuset, Herningvej 2.
Vi hører fortællinger fra Bibelen og
der er aktiviteter, kammeratskab,
sjov, alvor og udfordring.
Kontingent for 2019: 125.00kr. (75 kr.
for et halvt år.)
Kontakt:
Solveig Pedersen, tlf. 31 10 94 94
Susanne Skovbjerg, tlf. 28 18 05 62.

Bibelkredse
Bibelkredsene 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

...i det møde, hvor vi bliver mennesker for hinanden – da er det, som er vi lidt nærmere Gud.

Porten og kløften
For mange år siden gik jeg på en gade i Calcutta med en stor is
i hånden. Jeg havde glædet mig til den, for det var varmt. Men
det blev ikke nogen fornøjelse. I løbet af ingen tid havde jeg
en hale af børn efter mig, som tiggede. Jeg havde lige hørt, at
børnene arbejdede for voksne og skulle aflevere alt til deres
bagmænd. Så jeg rystede på hovedet og gjorde mig hård. Men
en is smager slet ikke godt, når man har gjort sig hård. Lad det
være overskrift for lignelsen om den rige mand og Lazarus
(Lukas 16,19-31).
Jesus sagde: “Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint
linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved
navn Lazarus lå ved hans port….
I lignelsen om den rige mand og Lazarus var der en port. På
den ene side af porten lå Lazarus. Han lå og drømte om de
madrester, der faldt ned fra den riges bord. Men han blev aldrig mæt. Der var intet menneske, der så ham. På den anden
side af porten levede den rige mand. Han havde alt, hvad han
behøvede og mere til. Han var ikke ond – men Lazarus så han
ikke – højst som noget griseri foran sit hus – aldrig som et
menneske.
Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams
skød. Også den rige døde og blev begravet…

I døden var der byttet om. Nu kunne Lazarus endelig spise
sig mæt, mens den rige måtte tørste. Og hvor der før var en
port, der skilte dem, var der nu en uoverstigelig kløft. Men lignelsen om den rige mand og Lazarus handler ikke om døden.
Den handler om livet. Den fortæller, at det eneste tidspunkt, vi
har mulighed for at handle og gøre noget på – det er nu. For før
døden var der et liv. Og i det liv var der en port.

Lazarus lå udenfor porten. Den rige mand boede indenfor
porten. To liv. To verdener. Mellem rendestenen og et liv i fest
og farver. Men der var en port. Lazarus kunne ikke gøre noget andet end at ligge ved porten og vente og håbe. Men den
rige mand kunne have rejst sig og være gået ud af porten.
Han havde hele tiden muligheden for at gå ud og se, at der lå
et menneske. Ikke hans egen bror. Men en bror.Og det er der,
lignelsen peger os hen. Ud af porten.
Lignelsen minder mig om, at hvert eneste af de børn, der løb
efter mig og min is i Calcutta for snart 30 siden, var et Guds
barn, en Lazarus. Snotnæsede, skrammede og beskidte var de
til overflod – men hver af dem var skabt i Guds billede og hver
især var de udstyret med deres håb og drømme, selvom de
sikkert tit og ofte blev overdøvet af råbet fra en tom mave.

Så er der alle undskyldningerne. Jeg kunne ikke købe is til
dem alle sammen eller hjælpe alle…. hvorfor hjælper de rige
Indere ikke selv…verdens økonomiske og sociale problemer
kan kun løses politisk, ikke af det enkelte menneske….osv.
osv. Men når det er Jesus, der fortæller lignelser, er ingen und
skyldninger gode nok. Vi kender ham jo som den, der aldrig
lukkede porten, men åbnede alle døre og porte på vid gab og
blev et medmenneske for enhver han mødte. Og satte livet til
på det. Vi skal gå ud af porten – det er loven i lignelsen – men
det er også nåden – for når vi ikke gør os hårde, når vi går den
anden i møde som et medmenneske, da har vi chancen for at
opdage, at i det møde, hvor vi bliver mennesker for hinanden
– da er det, som er vi lidt nærmere Gud. Og lidt nærmere det,
der er meningen med det hele.
Anne Dolmer

Hovedbeklædning i kirken??

Et spørgsmål om pli

Den religiøse forklaring finder vi hos apostlen Paulus i hans
første brev til menigheden i Korinth. Her gør Paulus meget ud
af forklare en religiøs orden, hvor Gud er Kristi hoved og Kristus er mandens hoved og manden er kvindens hoved (!). Da
en mand er Guds billede og afglans må han ikke have hverken
langt hår eller noget på hovedet, når han beder. Derimod skal
kvinden, som er mandens afglans både have langt hår og slør,
der dækker hovedet, når hun beder. Og så vil Paulus i øvrigt
ikke strides mere om det. (Læs selv 1. Korintherbrev 11,1-16).
Her har vi altså forklaringen på, hvorfor kvinder indtil et par
generationer tilbage som en selvfølge havde tørklæde eller
hat på i kirke, mens mændene tog kasket eller hat af, når de
trådte ind i våbenhuset. På denne måde respekterede de den
gudgivne orden og bøjede sig for den enkeltes placering i et
hierarki af Gud – Kristus – mand – kvinde. Det er også forkla
ringen på, at katolske nonner tildækker håret med et slør og
at katolske præster og munke tidligere barberede sig på issen,
så der var en bar plet. Det kaldes tonsur. Dette er så i modsætning til jødiske mænd, som bærer en kippa på issen, når
de beder!
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

Paulus skrev også så meget andet – noget er stadig afgørende
vigtigt – noget hører til en anden tid (som at kvinder skal tie
i forsamlinger!). Vi må selv tænke med. Det er det, al teologi
handler om; at forstå og fortolke og bygge bro mellem det
gamle og os selv. Paulus’ ord hører til en tid, hvor der var en
grundlæggende ulighed mellem mænd og kvinder og mellem
høj og lav. Det ser vi anderledes på i dag. I dag hylder vi (hel
digvis) ligheden mellem mand og kvinde og tilbeder Gud i fællesskab. Inspireret af andre Paulus-ord er vi desuden frigjort
for ydre regler. Når jeg derfor lister hen til konfirmanden med
huen eller kasketten, henviser jeg ikke til Paulus, men appellerer til almindelig høflighed. Det er ikke et spørgsmål om
Paulus, men et spørgsmål om pli. Det er ikke for Guds skyld,
men for menneskers skyld. Derfor skelner jeg heller ikke mellem, om kasketten sidder på hovedet af en pige eller en dreng.

Pli. Høflighed. Respekt. Det er den “smørelse”, der får det til at
glide mellem mennesker. Samtidig kan det være svært at definere præcist, fordi vi er på et område, hvor meget står mellem linjerne eller bygger på tidligere tiders traditioner, som vi
for længst har glemt eller forkastet. På den ene side beder jeg
derfor eventuelle konfirmander om at tage hovedtøjet af. På
den anden side håber jeg, at de øvrige kirkegængere er overbærende og er med på, at der er en del, der er vigtigere end,
hvad man har på hovet. Det er er jo ikke for at genere nogen –
det er bare en del af påklædningen, når man er ung. Det vigtigste er, at de er med og føler sig velkomne i fællesskabet.
Anne Dolmer

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

Det sker af og til, at jeg, før gudstjenesten begynder, lister
hen til en konfirmand og beder ham om at tage kasketten
eller huen af. “Hvorfor”? Bliver jeg så spurgt. Og hvad skal jeg
svare? “Der er nogle af de andre i kirken, der mener, at det er
mangel på respekt at have kasket på i kirken”. Så kommer kasketten altid af. Enhver konfirmand ved, hvad respekt betyder.
Så skulle den historie i for sig ikke være længere. Men jeg kan
ikke lade være med at fundere videre. Hvorfor må man egentlig ikke have kasket på i kirken? Og er det for Guds skyld eller
for menneskers skyld?

