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Gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag flytter til Herning!
Den 30. maj til 2. juni er der Himmelske Dage på Heden i Herning. Åbningsgudstjenesten finder sted på torvet i Herning Kristi Himmelfartsdag kl. 14.00. I den anledning flyttes gudstjenesten denne dag
fra Brande kirke til Torvet i Herning, så vi slutter op om den store
fælles gudstjeneste (der er altså ikke gudstjeneste i Brande kirke kl.
10.00 denne dag). Der bliver arrangeret buskørsel fra Brande, så vi
kan følges ad. Bussen kører fra sognegården kl. 13.00. Når bussen
ankommer til Herning, vil der være aflæsningsplads i nærheden af
torvet, så der ikke er langt at gå. Gudstjenesten er udendørs og får
man brug for at sidde, skal man selv medbringe stol. Gudstjenesten
varer ca. en time. Bussen kører tilbage kl. 15.45 fra samme sted. Men
de, der har lyst, tid og kræfter kan blive i Herning og deltage i nogle
af dagens øvrige arrangementer, før de f.eks tager toget hjem.
Der er tilmelding til buskørsel på kirkekontoret tlf 97181642 senest
mandag 27.5. Pris: 40 (som opkræves i bussen).
Menighedsrådet

Himmelske dage – i øvrigt

Himmelske Dage på Heden starter med Åbningsgudstjenesten torsdag. Herefter er der både torsdag og de følgende dage et alsidigt og
spændende program. Hele programmet, som løbende opdateres,
finder man på www.himmelskedage.dk.
Det er gratis at deltage i de enkelte programpunkter. Dog kan det
anbefales, at man køber en billet til 395 kr. For denne billet får man
velkomstpakke, rabat på spisesteder, rabat til museer, bustransport, Gospelkor, adgang til Teologiens Døgn samt adgang til Det
Himmelske Show i Jyske Bank Boxen lørdag den 1. juni 2019.
Den store festaften foregår i Boxen lørdag aften kl. 20 under overskriften Det himmelske Show med Peter Mygind og Dina Al-erhayem
som værter. Lydtapetet leveres af Danmarks største gospelkor
under ledelse af Hans Christian Jochimsen og en række gæstesolister – blandt andet den amerikanske Grammy vindende artist
Hezekiah Walker. Derudover tilsættes piruetter fra Verdensballetten, ord og indsigt af spændende gæster der spænder fra youtubere til forretningsfolk tilsat toner fra symfoniorkester og Her
ning Kirkes Drengekor. Deltagelse i festaftenen alene koster 250 kr.
Billetten kan købes på Ticketmaster.dk eller på Himmelske Dages
hjemmeside.
Anne Dolmer

Introduktion til hinduisme

Besøg i bus til Hindutemplet i Herning for at se, hvordan hinduer
med rod på Sri Lanka udfolder deres liv som troende. Besøget

rundes af i Huset no. 7, hvor vi i en fælles samtale reflekterer
over vores egen oplevelse af at være på besøg i templet. Samtalen
styres af Margrethe Vestergaard og Christine Sloth Linde fra Ikon.
Arrangementet foregår d. 30. maj fra kl. 17.30 – 20.30. Dette programpunkt, som er en del af Himmelske dage, har jeg været med til
at arrangere – måske er der flere fra Brande, der har lyst til at deltage her? Kontakt gerne undertegnede for nærmere oplysninger.
Anne Dolmer

Pilgrimsvandring

Tag med på en pilgrimsvandring ad den gamle Hærvej. Oplev
roen, langsomheden og naturens kræfter i tre dage på den historiske vej i den del af Danmark, der fra 1864 til 1920 var under tysk
herredømme. Undervejs krydres vandreturen med fortællinger om
fortidens spor og de historiske begivenheder, der har fundet sted på
den gamle middelaldervej. Der vil også blive lejlighed til at få gode
ord med på vejen til fordybelse.
Vandringen begynder ved Vejen Kirke og slutter i Øster Løgum.
Brande Menighedsråd betaler transporten fra og til Brande.
Vi skal overnatte på Hærvejens Herberg, og på de to af herbergerne
skal vi selv sørge for aftensmad. Den første aften, på Kongeåens Herberg er husets menu bestilt i forvejen inkl. morgenmad og pålæg
til en madpakke. Vi skal selv sørge for mad de efterfølgende dage.
Udgifter: Overnatning pr. nat på herbergerne er kr. 100,- pr. Person.
Morgenmad og madpakke på Kongeåens Herberg er ca. kr. 100,- pr.
Person. Forplejning de øvrige dage er til almindelige dagspriser på
cafeteria mm. Der kan købes drikkevarer på herbergerne. Husk
eventuel drikkedunk til “postevand”. Det er vigtigt, at du kan holde
ud at gå +/- 18-22 km pr. dag for at kunne deltage.
Vi begynder i Brande, 2. Pinsedag, mandag den 10. juni kl. 13 med
bus fra N. I. Møllers Plads, og vi er hjemme igen torsdag den 13. juni
sidst på dagen. Ønsker du nærmere oplysninger om turen kontakt
da venligst Rie Mortensen. Tilmeldingsfrist senest d. 31.05.2019
på kordegnekontoret.
Præsterne

Tusind tak

Tiden er fløjet afsted og mine tre måneder som vikar i Uhre, Skærlund og Brande er nu slut. I har givet mig den bedste start på mit
nye arbejdsliv som præst. Tænk sig, at det flaskede sig sådan, at jeg
kunne begynde i hjemlige omgivelser og med aktive og imødekommende menigheder. Så er det jo ingen sag! Jeg har været meget glad
for min tid her og har fået en ballast med, som ruster mig til kommende opgaver.
Tusind tak og kærlig hilsen fra Marianne Holst-Larsen

Forfatteren Peter Tudvad kommer Grundlovsdag (Foto: Mogens Engelund).

Aktiviteter i Brande Sogn
Torsdag d. 23. maj kl. 19.30

FORÅRSKONCERT I BRANDE KIRKE
Brande Kirkekor, Korskolen, Brande Folkekor og Vokal
ensemblet medvirker under ledelse af Irma Andersen.
Anne Grethe Christiansen sidder ved orglet og Arne HolstLarsen står for tekstlæsningerne. På programmet står
forårssange samt uddrag af John Stainers oratorium fra
1887, “The Crucifixion”.
Onsdag d. 5. juni kl. 14.00

GRUNDLOVSDAG I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
I år får vi besøg af forfatteren Peter Tudvad, som til dagligt
er bosat i den saksiske by Meissen. Herfra kan han – ud fra
et godt kendskab til den tyske offentlighed - holde et vågent
og kritisk øje med forholdene i sit fædreland Danmark. Vi
kan altså være sikre på, at det er en profileret og engageret
taler med stort udblik, som i år besøger os Grundlovsdag.
Grundlovsmødet foregår som sædvanlig i Præstegårds
haven 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
Søndag d. 9. juni kl. 6.00 (NB!)

PINSEMORGEN I SKÆRLUND KIRKE
Dette er en ny slags gudstjeneste, som vi fejrede første gang
i 2018. Vi mødes kl.6.00 ved Skærlund kirke. Herefter går
vi en til Skærlund forsamlingshus i den dejlige forårsmor-

gen for at finde pinsesolen. Her spiser vi rundstykker sammen. Siden går vi tilbage til Skærlund kirke, hvor vi holder
gudstjeneste for og forhåbentlig også med Helligånden ca.
kl. 8.00. Dårligt gående kan i stedet for at gå turen køre i bil
til forsamlingshuset.
Mandag d.10. juni kl.11.00

UDENDØRS PINSEGUDSTJENESTE
VED REMISEN
Pinsen fejres igen foran Remisen. Alle tre præster i Brande
medvirker og Jørgen Nickelsen spiller op til og under guds
tjenesten med de altid brave folk i “GruBBen”. Efter guds
tjenesten kan der nydes medbragt mad og der kan købes
drikkevarer på stedet. I tilfælde af dårligt vejr finder gudstjenesten sted inde i Remisen.
10. juni-13. juni

PILGRIMSVANDRING PÅ HÆRVEJEN
Se omtale side 3.

Onsdag d. 19. juni kl. 18.00

KIRKETUR TIL KONGERNES JELLING
Årets kirketur går til Kongernes Jelling , hvor vi skal opleve
hele Harald Blåtands borg og rige. Der drikkes kaffe i “madpakkehusene” ved kirken. Afgang fra N.I. Møllers plads.
Pris: 50 kr. TILMELDING NØDVENDIG på kirkekontoret:
97181642 / axr@km.dk (senest d. 15.juni).

Pinsemorgen kl. 6.00 i Skærlund – Helligåndens fest.

Lørdag d. 29 - søndag d. 30. juni

Mandag d. 19. august kl. 19.00

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, Anton Skovbjerg samt ikoner
lavet af en skoleklasse fra Dalgasskolen.

Der er intro-gudstjeneste i Brande kirke specielt for alle 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.

IKONVÆRKSTED PÅ STREET-ART-FESTIVALEN

Tirsdag d. 13. 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. 15.15 16.15. Yderligere oplysninger fås hos korleder Irma Andersen, tlf. 60536593 eller mail: brandeorganist@gmail.com
Onsdag d. 14. 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 Friskole og varetages af Anne Dolmer.
Torsdag d. 15. august kl. 7.45-10.00

KONFIRMANDER BEGYNDER I SOGNEGÅRDEN
Konfirmationsforberedelsen for eleverne i 7.klasse på Præstelundskolen begynder. Nærmere besked over skoleintra.

INTROGUDSTJENESTE FOR KONFIRMANDER
OG DERES FORÆLDRE

Onsdag d. 21. august kl. 14.00

ÆLDREGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Vi begynder som sædvanlig med gudstjeneste i Brande kirke,
hvor Rie Mortensen prædiker. Herefter er der kaffebord og
underholdning med Jørgen Nickelsen og hans sædvanligvis
lune folkemusikanter.
Torsdag d. 22. august kl. 19.30

BRANDE FOLKEKOR STARTER OP EFTER
FERIEN
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
Fredag d. 30. august kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN
En ny sæson af fredagscafeer begynder hér. Anbefal dem til
dine venner. Ved Arne Holst-Larsen

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
Lørdag d. 25. maj:

JUNI
Mandag d. 3. kl. 10.00:
Torsdag d. 6. kl. 19.30:
Torsdag d. 13. kl. 19.30:
Fredag d. 21. kl. 19.30:

JULI
Fredag d. 16. kl. 18.00:

Torsdag d. 22. kl. 19.30:
Torsdag d. 29. kl. 19.30:

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN
Årsmøde i Skive
Café.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved Helle D. Bang fra MC Kilden,
Kristne Motorcyklister.
Midsommerfest ved bålhytten i Hyvild Sande.
Båltale v. Karin Engmarksgaard, Blåhøj.
Sommerfest i FDF-Huset, Jyllandsvej 35.
Fællesspisning med grill og salatbar
(medbring selv service).
Aktiviteter, derefter andagt og kaffe.
Pris for hele aftenen:
Voksne 60 kr., 10-18 år 25 kr., under 10 år gratis.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved Missionær Frank Fyhn, Grindsted.

Alle drenge og piger 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 kr. (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

Cykelrytteren Brian Holm (fra Kristeligt dagblad d. 3. september 2018).

Tro er ikke nogen byttehandel
Jeg sad på gangen foran operationsstuen. Det føles som længe
siden nu, men jeg kan stadig mærke magtesløsheden i kroppen. Det
hele var sket så pludseligt. Det var tilbage i Antwerpen i Belgien i
begyndelsen af 1990’erne, og jeg havde kort forinden fundet min
daværende kæreste på gulvet i lejligheden. Hun blev kørt direkte
til hospitalets operationsbord, og jeg ventede på den anden side
af døren uden at vide, hvad der var galt. Det eneste, jeg vidste, var,
at hun var ved at dø. Sådan for alvor. Og jeg kunne intet gøre for at
stoppe det.
Men så – i en uransagelig indskydelse – havde jeg pludselig retning
mod hospitalets kapel. Som et slags instinkt, der slog til. I kapellet
bad jeg for første gang noget, der mindede om en bøn til Vorherre.
Den indeholdt blandt andet et dirrende løfte om, at hvis hun overlevede, lovede jeg at gå i kirke i resten af mit liv. Jeg var helt ude i
tovene. Det virkede med ét som det mest åbenlyse tidspunkt at bede
sin første bøn i livet. Ja, det føltes faktisk som det eneste rigtige at
gøre i situationen.
Hun overlevede. Bagefter følte jeg en enorm forpligtelse brede sig i
kroppen. Jeg måtte holde mit ord. Min første bøn blev på den måde
min vej til kirkens bænk. Jeg ville være tro mod mig selv og mit løfte,
så jeg kunne fortsætte med at leve mit liv. For selvom det var et
radikalt skifte, ville jeg ærligt talt ikke kunne se mig selv i spejlet
bagefter, hvis jeg blot havde ladet det passere.
I begyndelsen var besøgene i kirken lidt forcerede. For selvom jeg i
mit tidligere erhverv som murer havde været vant til at beundre de
smukke bygningsværker, når jeg for eksempel deltog i renoverings
arbejde af Grundtvigs Kirke i København, var det alligevel noget helt
andet at træde ind i en kirke med et nyt og personligt formål.
I mit 1970’er-prægede barndomshjem var tro aldrig noget, som vi
havde diskuteret eller talt om. Vi fejrede blot jul og højtider som alle
andre, men religiøse spørgsmål var ikke-eksisterende.
Nu blev jeg pludselig selv ved med at komme i kirken efter bønnen
på hospitalet. Og med tiden erkendte jeg over for mig selv, at jeg faktisk godt kunne lide at være der. Det var i første omgang rummets

ro, der fangede mig. Som at træde ind på et bibliotek, hvor folk kun
måtte hviske til hinanden. Så får jeg det som en mobiltelefon, der
bliver ladet op. Der er en streg tilbage på min indre batteribjælke,
når jeg træder ind i kirkens rum, og jeg er fuldt opladt, når jeg går ud
i verden igen. Det er de eneste tidspunkter, hvor jeg har fuldstændig
ro i sjælen. Specielt gavner det, når jeg har travlt eller er under pres.
Pludselig var det ikke længere en pligt, at jeg kom i kirke. Det var for
min egen skyld. For min egen tros skyld. I mange år fortalte jeg intet
til min omverden om den nye vane. Det var ikke hemmeligt, men det
var heller ikke noget, som jeg havde lyst til at gå og plapre op om,
hvis de ikke selv spurgte. Og det gjorde ingen i lang tid.
Engang lå jeg under sådan et ovenlysvindue. Jeg så op på stjernerne
og tænkte over, hvordan det maskinrum, der får det hele til at køre
rundt, mon ser ud. Jeg kan godt lide tanken om Gud som en energi,
der er så logisk, at ingen har opdaget den endnu. Jeg tror på, at der
findes en mening midt i det store og uforståelige. Ellers ville det hele
være forgæves, synes jeg.
Min tro giver mig styrke. Det gør os mennesker bedre i stand til at
komme igennem livet – også selvom livet jo netop kan virke fuldstændig vanvittigt med alle de uretfærdigheder, der sker: skils
misser, ulykker, sygdomme og bomber, der springer i luften hen over
hovederne på uskyldige.
Da jeg på et tidspunkt selv var meget syg af kræft, bestod mine bønner som oftest i, at min familie skulle have det godt, hvis jeg døde.
Jeg synes ikke, at mine bønner skal handle om mig selv. Selvom der
ikke er nogle overordnede, religiøse færdselsregler for bøn, tror jeg,
at alle finder deres egne snørklede veje oppe i hovedet. Dette er min.
Jeg blev aldrig vred på Gud i løbet af mit kræftforløb. For bare fordi
jeg er kristen, betyder det ikke, at jeg er frelst – eller ikke kan blive
skilt, syg eller ruineret. Det kan lige så godt være mig, der får en
mursten lige i snotten, når jeg går på gaden i morgen. Tro er ikke
nogen byttehandel. Men i situationer, hvor jeg er lige ved at knække,
håber jeg alligevel, at jeg gennem min tro opnår de sidste to procents
styrke, der fører mig igennem det umulige.
Brian Holm

Nedenfor bringes tale og bøn ved Mindehøjtideligheden på Torvet i Brande d. 25. april. Foto: Brande Bladet.

Tavsheden er bønnens moder

Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

dning som virksomheden har for vores by. Nej: Vi er her især
i bevidstheden om, at vi selv er glade turister og nysgerrige
rejsende og at det derfor kunne have været os, der var blevet
ramt. Vi er her først og fremmest for at udtrykke vores medfølelse med alle dem, som har mistet. Så sandt som du selv er
mor, så sandt som du selv er far, så sandt som du selv indgår i
tætte relationer med andre, kan du forstå med dit hjerte, hvad
der er sket. Vi udtrykker det alt sammen blot ved at være sammen nu, gennem faklerne – som udtrykker mere end mange
ord. Vi mangler nemlig ord. Stumhed og tavshed har indfund
et sig. I den situation er det blevet sagt, at tavsheden er mor,
mor til bønnen – tavsheden føder bønnen. Derfor vil jeg nu
bede for ofrene og deres pårørende:

Kære himmelske far, vi forfærdes over det, der skete i Sri Lanka
Påskedag. At mennesker med nøje planlægning kan sprænge
hundredvis af uskyldige og tilfældige mennesker i luften, forstår
vi ikke. Det er er en meningsløs ondskab og vi står tilbage med
et stort hvorfor? Derfor vender vi os til dig i bøn: Tag de døde
i din favn og giv dem din evige fred. Og vær med din kærlighed
og omsorg hos dem, som ikke kender vej ud af sorgen, men blot
ser mørke og fortvivlelse, fordi de har mistet det allerkæreste de
havde… Overlad aldrig nogen af os, levende eller døde, til mørket
og tomheden, tør tårerne af vore øjne – og vær du trøsten og
styrken i os alle. Ja: Gør os alle til ét med dig og med hinanden,
så din fred, som overgår al forstand, vil bevare os i Kristus Jesus.
Amen.
Arne Holst-Larsen

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

“En tid til at tale” (Prædikeren). Jeg tror, at vi alle kan huske,
hvor vi var, da det skelsættende skete, som nu er indtruffet. Mandag morgen (2.påskedag) læste jeg på forsiden af
Jyllandsposten om et terrorangreb på Sri Lanka med mange
dræbte. Også tre danskere var døde. Terroristerne var gået
bevidst efter mål med stor symbolsk værdi: Hoteller med
vestlige turister og – ikke mindst - det personale, der betjener
dem; kirker der var i gang med den største højtid: fejringen
af Jesu Kristi opstandelse fra de døde. En glædesfest. Tallet af
dræbte er nu oppe på over 350. Terroristerne har et andet mål
end os: De vil skabe konflikt og danne en løft, hvor de tager os
med sig i afgrunden. Vi vil bygge bro og lade forskellighederne
leve side om side, med respekt for Grundloven og landets love
i øvrigt som den tydelige forudsætning. Nuvel, alt det vidste
jeg jo i forvejen, mens jeg læste i Jyllandsposten. Dertil kom,
at det hele virkede lidt fjernt, efterhånden som jeg læste; der
har været terror før; måske er der en grænse for, hvor meget
terror, sindet kan kapere i den bedste sendetid og på alle de
billeder, der passerer revy på vores smartphones? Nuvel:
jeg gik til gudstjeneste efter endt læsning den mandag morgen. Efter gudstjenesten fortalte én mig så, at det netop var
Anne og Anders Holch Povlsens 3 børn, som var de dræbte.
Og pludselig var det hele meget tæt på. Situationen var fuldstændig ændret. Vi havde også fået del i den fjerne terror. For
Bestseller er og bliver en stor del af Brande og omvendt. Men
det er ikke først og fremmest derfor, at vi er hér, altså pga. den
erhvervssucces, som Bestseller uomtvisteligt er og den bety-

