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Solidaritet er kodeordet, så derfor ansøger jeg om at blive
genoptaget i folkekirken
indebar en risiko for kritik fra omgivelserne. Det er ikke
alene i solidaritet med alle dem, at jeg søger om at blive
genoptaget som medlem af folkekirken.

Det var Christian Braad Thomsens kronik i Politiken i den
forgangne påske – ”Jesus var en hadprædikant” – der gjorde
det klart for mig, at hvis landets største avis kan gøre sig til
talsmand for så infantile og primitive synspunkter, så er der
brug for en institution, der kan modsige dem.

Tirsdag d. 17.april havde forfatteren og musikeren Lars Muhl
dette indlæg i Kristeligt Dagblad.
I EN AF DE SAMTALER, jeg havde med Peter Bastian et år før
hans død, jokede vi med, at han netop havde meldt sig ind
i folkekirken, næsten samtidig med at jeg havde meldt mig
ud, og at vi begge havde gjort det med nøjagtig den samme
begrundelse: for at komme Kristus nærmere.
For min part havde jeg længe overvejet mit medlemskab,
især fordi jeg i kirken savnede et opgør med den cemen
terede lutherske teologi, som jeg stadig mener har brug for
at blive reformeret. Samtidig fandt jeg det svært at være
medlem af en kirke, hvor halvdelen af dens præster ikke tror
på det budskab, de søndag efter søndag forkynder.
Jeg var ved at blive kvalt i den kulturkristendom, for hvem
Kristus tilsyneladende blot er en formssag. I mit eget personlige korstog glemte jeg til gengæld fuldstændig alle
de præster, som jeg også har mødt, og som i deres arbejde
ikke blot forkynder, men også forsøger at praktisere det, de
forkynder.

JEG GLEMMER ALDRIG den inspiration, som sognepræst
Johannes Glenthøj med sin dybe tro var årsag til, mens jeg
boede på Samsø, eller de livgivende ord, sognepræst Mette
Djurhuus talte over min far ved hans bisættelse. Eller de invitationer, jeg i tidens løb har modtaget fra præster landet
over til at tale i deres kirker, uantastet at de vidste, at det

Da jeg så læste Viborgs biskop, Henrik Stubkjærs, præcise svar til Christian Braad Thomsen, Politiken og Ateistdanmark, forstod jeg, at den institution, der er brug for, 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.

FOR NÅR MAN SER SIG OM i det offentlige Danmark lige nu,
bliver det tydeligere og tydeligere, at der er brug for solidaritet med alle de sygeplejersker, social rådgivere, lærere,
læger, sosu-assistenter og så videre, der hver dag forsøger
at bruge deres uddannelse, erfaring og faglighed i forhold
til andre mennesker. Men det omsiggribende politiker-/
djøf’ervælde har åbenbart ikke tillid til dem, hvorfor man
har skabt et kontrolsamfund, der har efterladt sig et stivnet
skolevæsen, et blødende sygehusvæsen.
Det truer nu med at ødelægge de værdier, der er grundpillen
i det velfærdssamfund, som man nok besynger, men ikke er
villige til at stå op for. Og der mener jeg, at 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.

Kirkebilen kører altid

Du kan bestille kirkebil til alle kirkelige arrangementer,
såvel sogneaftner som gudstjenester.
Ring til Frydensbjerg på 97182727.

Så går det løs igen. Husk at besøge pladsen foran præstegården under Street-Art-Festivalen d. 30.juni -1.juli.

Aktiviteter i Brande Sogn
Søndag d. 20. maj kl. 6.00 (NB!)

Tirsdag d. 5. juni kl. 14.00

Dette er en ny slags gudstjeneste. Vi mødes kl.6.00 ved
Uhre kirke. Herefter går vi en kortere tur ud i den dejlige
forårsmorgen for at finde pinsesolen. Vi ender i Naturparken, hvor vi spiser rundstykker sammen. Herfra går vi
hen til Uhre kirke, hvor vi holder gudstjeneste for og med
Helligånden kl. 8.00. (Dårligt gående kan i stedet for at gå
turen køre i bil næsten helt ind til bålhuset i Naturparken).

Forfatteren Jens Christian Grøndahl (København) er årets
taler og han har siden 1985 begavet verden med romaner,
der har vist ham som en stor menneskeskildrer. Han har
også mar¬keret sig i den offentlige debat om det, som ikke
mindst Grundlovsdag drejer sig om: Frihedens indhold og
betydning. Grundlovsmødet foregår som sædvanlig i Præste
gårdshaven og er åbent for alle. Medbring gerne selv kaffe
og havestole. Kaffe og øl kan købes på stedet. Folkekoret
medvirker. I tilfælde af dårligt vejr afholdes grundlovsmødet
inde i sognegården

PINSEMORGEN I UHRE KIRKE

Mandag d. 21. maj kl.11.00

UDENDØRS PINSEGUDSTJENESTE
VED REMISEN

For femte år i træk fejrer vi – også - Pinsen udendørs, nemlig foran Remisen. Alle tre præster i Brande medvirker og
Jørgen Nickelsen spiller op til og under gudstjenesten med
de brave folk i ”GruBBen”. Efter gudstjenesten kan der
nydes medbragt mad og der kan købes drikkevarer på stedet. I tilfælde af dårligt vejr finder gudstjenesten sted inde i
Remisen.
Torsdag d. 24. maj kl. 19.30

FORÅRSKONCERT I BRANDE KIRKE

Gå ikke glip af denne herlige markering af foråret! Brande
Kirkekor, Brande Folkekor og Vokalensemblet synger under
ledelse af Irma Andersen en række lyse og lette forårs-salmer
og -sange. Anne Grethe Christiansen akkompagnerer, og
Arne Holst-Larsen kæder programmet sammen med tekst
læsninger. Døren åbnes kl. 19.00.

GRUNDLOVSDAG I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

Onsdag d. 20. juni kl. 17.30

UDFLUGT TIL CHRISTIANSFELD

Årets kirketur går til Christiansfeld, hvor vi kan glæde os til
at møde en fremragende fortæller i Lorens Asmussen, som
vil sætte os ind i hele historien om Brødremenigheden. Vi
skal i såvel kirken som på Gudsageren. Der drikkes kaffe
i ”Søsterhuset”. Afgang fra N.I. Møllers plads. Pris: 50 kr.
TILMELDING NØDVENDIG på kirkekontoret:
97181642 / axr@km.dk (senest d. 15. juni).
Lørdag d. 30. juni – søndag d. 1. juli

IKONVÆRKSTED PÅ
STREET-ART-FESTIVALEN

Brande kirke er også i år en del af Street-Art-Festivalen. Der
er et telt med Ikonværksted for børn og voksne. Endvidere er
der en pavillon med café og bløde sofaer. Inde i sognegården
er der udstilling med Ewa Fuks, Annette Sørensen, Anton
Skovbjerg og en skoleklasse fra Dalgasskolen.

Rie Mortensen indbyder igen til pilgrimsvandring i sensommeren (16.august).

Søndag d. 5. august kl. 15.00

KIEV KAMMERKOR I BRANDE KIRKE
Det verdensberømte kor, der består af 21 konservatorie
uddannede sangere, synger under ledelse af Mykola Hobdych
gammel og ny ortodoks kirkemusik.
Tirsdag d. 14. august kl. 15.15

KORSKOLEN TAGER IMOD NYE BØRN

Piger og drenge fra 9 år og opefter er velkommen i Korskolen,
der er en forskole til Brande Kirkekor. Korskolen øver i korlokalet i Sognegården, Storegade 10B hver tirsdag kl. 15.1516.15. Yderligere oplysninger fås hos korleder Irma Andersen,
tlf. 60536593 eller mail: brandeorganist@gmail.com
Onsdag d. 15. august morgen

KONFIRMANDER BEGYNDER PÅ
UHRE FRISKOLE

Efter morgensang samles konfirmanderne fra 7.klasse på Uhre
Friskole for første gang til undervisningen mhp. konfirmation
2019; undervisningen finder som sædvanlig sted på Uhre Fri
skole.
Torsdag d. 16. august kl. 7.45-10.00

KONFIRMANDER BEGYNDER I SOGNEGÅRDEN

Konfirmationsforberedelsen for eleverne i 7.klasse på Præstelundskolen begynder denne torsdag morgen kl. 7.45-9.00 for
de ”gamle” 6 klasser fra Dalgasskolen og kl. 9.00-10.00 for de
”gamle” 6 -klasser fra Præstelundskolen.

Torsdag d. 16. august kl. 19.00-22.00

PILGRIMSGUDSTJENESTE
(BEGYNDER VED UHRE KIRKE)
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 aftengudstjeneste,
helt i trav med den grundopfattelse, at kristendom er at være
i bevægelse i retning mod andre. En pilgrimsvandring 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 Uhre Kirke kl. 19.00, hvorefter der vandres til
gudstjeneste i Skærlund kirke. Efter gudstjenesten bydes deltagerne på et lille traktement i kirken. Aftenen slutter ca. kl.
22.00. Ved Rie Mortensen
Mandag d. 20. august kl. 19.00

INTROGUDSTJENESTE FOR KONFIRMANDER
OG DERES FORÆLDRE

Der er intro-gudstjeneste i Brande kirke specielt for de nye
konfirmander og deres familier. At begynde i kirken er et godt
afsæt for konfirmationsforberedelsen og er med til at understrege, hvad det drejer sig om, når man går til præst.
Onsdag d. 22. august kl. 14.00

ÆLDREGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Vi begynder som sædvanlig med gudstjeneste i Brande kirke,
hvor Anne Dolmer prædiker. Herefter er der kaffebord og
underholdning med Jørgen Nickelsen og hans muntre folkemusikanter

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

MAJ
Torsdag d. 17. kl. 18.30:

Torsdag d. 24. kl. 19.30:
Torsdag d. 31.:

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN
”Ud i det blå”.
Vi tager på tur til Søby Brunkulsmuseum.
Fælles afgang fra Missionshuset i egne biler.
På museet får vi en rundvisning, og bagefter er der
kaffe og andagt. Pris: 40 kr. (under 18 år gratis)
Bibelkreds i hjemmene.
Der er forårskoncert i Brande kirke.
Intet møde pga. årsmødefestival.

JUNI
Fredag d. 1. – søndag d. 3.: Årsmødefestival på Mørkholt Strandcamping.
Torsdag d. 7. kl. 19.30:
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Mandag d. 11. kl. 10.00: Cafe. Vi begynder med et ord fra Gud, drikker kaffe,
synger, snakker og hygger os.
Torsdag d. 14. kl. 19.30: Møde ved Møde ved journalist og kundekonsulent
Jens Kr. Lynderup, Videbæk.
Emne: ”Sæt Jesus på dagsordenen.”
Fredag d. 22. kl. 19.30:
Midsommerfest. (Se Brande Bladet i uge 25)
AUGUST
Mandag d. 13. kl. 10.00:

Fredag d. 17. kl. 18.00:

Torsdag d. 23. kl. 19.30:
Torsdag d. 30. kl. 19.30:

Cafe. Vi begynder med et ord fra Gud, drikker kaffe,
synger, snakker og hygger os.
Sommerfest i FDF-huset, Jyllandsvej 35.
Fællesspisning med grill og salatbar
(medbring selv service).
Aktiviteter, andagt og kaffe.
Pris for hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år og
IMU 25 kr. Under 10 år gratis.
Møde (se annoncering i Brande Bladet).
Bibelkreds 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 2018: 125 kr. (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

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

www.im-brande.dk

”Det er vigtigt at give de unge mennesker et religiøst sprog, så de kan sætte ord på deres spiritualitet og tro”

Vi skylder konfirmanderne at tage deres overvejelser
alvorligt
Det er vigtigt, at kirken fortsat kan give et sprog til de
unge, så de kan snakke om de store ting i livet, siger
sognepræst Mette Kathrine Grosbøll.
Henrik Dons Christensen, Kirken i København (Folkekirken.
dk) har talt med sognepræst ved Sions kirke, Mette Kathrine
Grosbøll, der var med i dokumentarprogrammerne ‘Mit Livs
Konfirmation’ i april.
– Om en måned er kirken fyldt til randen med unge mennesker
på vej ind i de voksnes rækker, og det er netop rejsen ind i voksenlivet, der er spændende, synes Mette Kathrine Grosbøll.
– Jeg oplever ofte, når jeg hører folk tale om konfirmation
og unge mennesker, at der er en tendens til at tale dem ned.
Mange siger, at konfirmander kun går op i pengene, festen
og gaverne, og så bliver de kun konfirmeret for traditionens
skyld. Men her i København, hvor det ikke er givet, at man skal
konfirmeres, tager de unge aktivt stilling til konfirmationen.
– Det er jo vildt at give børnene det store valg på et tidspunkt i
livet, hvor der sker så meget i deres hoveder og kroppe. Det er
smukt at se et ungt menneske stille sig op til en gudstjeneste
og blive døbt foran en hel masse mennesker, fordi det ikke
blev det som lille. Jeg synes, det bør aftvinge respekt. Vi skyl
der konfirmander at tage deres overvejelser alvorligt og ikke
nedskrive dem til hormonbomber, der kun tænker på gaver og
det modsatte køn.
– Det er vigtigt at give de unge mennesker et religiøst sprog,
så de kan sætte ord på deres spiritualitet og tro. Konfirman-

derne er gode til at tale med deres bedsteforældre om de
store ting i livet, men ikke så ofte med deres forældre. Jeg tror,
at forældrenes generation, som også er min egen, har tabt
deres religiøse sprog. Man kan jo ikke give et sprog videre til
sine børn, hvis man ikke selv har et, men sproget – det har
bedsteforældrene.
– Mange har en ide om, at konfirmationsundervisning er
støvet, og hvis der er en præst, der skiller sig ud, så er det undtagelsen, der bekræfter reglen. Jeg håber, at befolkningen kan
opdage, at undervisningen er meget mangfoldig, når de ser
fem forskellige måder at lave undervisning på.
– Det er vigtigt, at vi ikke taler kirken ned, for vi må insistere
på, at vi tilbyder noget til konfirmanderne, der er vigtigt. Noget der er livsvigtigt og alvorligt og ikke kun sjovt. De unge
møder efterhånden kun platforme, hvor alt er sjovt og letfordøjeligt. Det er det ikke her i kirken. Men det kan være, at
de om 20 år husker, at der findes et rum, hvor alt ikke er letfordøjeligt snask.
FAKTA: Mit livs konfirmation
• Over to programmer på TV2 fulgte man fem konfirmander i Danmark op til deres store dag. Her fyldte
overvejelserne om festtøj, borddækning og livets store
spørgsmål.
• 46.602 unge blev ifølge Danmarks Statistik konfirme
ret i 2017

Sidste år til Street Art i begyndelsen af juli blev der ikke bare
malet på gader og torve – der blev også malet på bænke. Glade,
eftertænksomme, drømmende og filosofiske bænke, som stadig kan ses – og siddes på – rundt omkring i Brande.

Til gudstjenesten i Brande kirke om søndagen omtalte jeg
bænkene i min prædiken – men jeg efterlyste også en bænk,
man kan sætte sig på, når man er ked af det. Det hørte Dina
Blomstrand, som var primus motor på bænkeprojektet – og i
det tidlige forår afslørede hun i ”Æ Spikers Kårner” i Brande
Bladet, at hun ikke havde glemt det – og faktisk havde planer
om, at der skulle males en ”Ked af det bænk”.
Derfor vil jeg bruge lidt plads i indeværende kirkeblad til
nogle flere overvejelser om, hvorfor en ”Ked af det bænk” også
har sin berettigelse.

Det er i virkeligheden meget ligetil: Nogen gange er vi kede af
det. Vi mister en, vi holder af. Vi skilles fra en, vi ikke ønskede
at skilles fra. Vi bliver uvenner. Der er noget, der ikke blev,
som vi håbede på og drømte om. Vi er måske ikke selv, som vi
drømte om. Det er en del af livet. Sådan er livet også. Og hvis
der ikke er plads til det, hvis vi ikke må dele vores sorger og
bekymringer med andre – fordi det eneste tilladte at vise, det
er glæde og overskud – så bliver vi ensomme i vores Ked-afdet-hed.
Da jeg omtalte bænkene i min prædiken sidste sommer, gjorde
jeg det ud fra den iagttagelse, at de fleste jeg så sidde på en
bænk, sad der alene. Men en Ked af det bænk ville signalere,
at man ikke skal være alene på bænken. At vi skal sætte os
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

sammen med den, der sidder alene. At vi skal give hinanden
tid, når livet er svært. At vi skal se i øjnene, at det også hører
med – og at vi ikke skal blive ensomme oveni kedafdetheden.
Eller som Dina Blomstrand skrev:

Og så kan vi sættes os ved siden af
på den bænk –
og snakke om livet og det der gør ondt.
Det særlige ved den nye bænk er nu, at den hverken har ryg
læn eller armlæn. Det er der også en mening med. For selvom
sorg og mørke tanker skal have sin tid – og for nogen er det
lang tid – så skal vi på et tidspunkt – før eller siden - rejse os og
gå videre. Man skal heller ikke sætte sig alt for godt til rette.
Noget andet særligt er motivet. Det er en lille stribe fra tegneserien ”Radiserne”. ”En dag skal vi alle dø” siger Søren Bruun
til Nuser. De sidder på en badebro og er blevet lidt filosofiske.
Og Nuser svarer: ”Ja, men alle de andre dage skal vi leve”. Og
det er jo rigtig nok. Men bag de ret banale ord gemmer sig en
dybere sandhed. For det er jo netop det, vi skal: Leve. Dag for
dag for dag – indtil den dag, vi ikke længere skal leve, men dø.

Og med til det liv hører både glæde og sorg. Hvis vi kun vil
være ved de glade dage, er det på en måde kun et halvt liv.
Hvis vi kun vil være ved de triste dage, er det også kun en
halvt liv. Men nu får vi en bænk, hvor der er plads til begge
dele. Så må vi se, hvor den skal stå – og om der er nogen, der
tør sætte sig… eller sætte sig ved siden af…
Anne Dolmer

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

En bænk

Den seneste bænk i Brande: Ked-af-det-bænken.

