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PRÆSTER
Arne Holst-Larsen
Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahla@km.dk
Anne Dolmer
Brandlundvej 13, 7330 Brande
Tlf. 26622901, ado@km.dk
Rie Mortensen
Storegade 10 B, “Udhuset”
7330 Brande
Tlf. 20283091, immo@km.dk
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

Gudstjenester fortsat
ENGPARKEN

27. november (Dolmer), 11. december (Mortensen), 24. december (NB. 10.30, Holst-Larsen), 8. januar (Holst-Larsen),
8. januar (Dolmer), 5. februar (Holst-Larsen, nadver), 19. februar (Holst-Larsen)
- altid kl. 14:45

BRANDLUND- 4. december (Mortensen, nadver), 24. december (Dolmer), 8. januar (Holst-Larsen), 5. februar (Dolmer)
- altid kl. 10:30

FORSIDEBILLEDE: Arne Haugen Sørensen, ”Julenat” (2016)

Vandretur på Hærvejen
Da vandreturen i juni 2019 på den gl. hærvej var en succes,
har præsterne ved Brande-Uhre-Skærlund Kirker besluttet,
at vi også vil arrangere en vandretur i år: Torsdag d. 21. maj
til søndag d. 24. maj (Kr. Himmelfartsferien). Kom og gå med
- og tag familien med. Vi går ca. 20 km om dagen med oppakning. Vi spiser og overnatter undervejs på Hærvejens
herberger, en overnatning koster ca. kr. 100,- pr. person. Der
vil blive arrangeret træningsture undervejs i løbet af foråret
2020. Nærmere oplysning hos:
Rie Mortensen

Ny livsmodsgruppe

Det er ikke let at være den efterladte. Det tager tid. Men for
rigtig mange mennesker kan det at dele sine tanker med andre, der er midt i det samme, være en hjælp på vejen frem
mod at finde nyt fodfæste. Derfor har der de sidste år været
et tilbud om at være med i en livsmodsgruppe. Gruppen bliver ledet af Rie Mortensen, Anne Dolmer og Hanne Hestehave.
De, som har mistet en nærtstående inden for det sidste år,
får en indbydelse tilsendt. Men der kan også være andre, der
kan have glæde af at være med. Så er de velkomne til at kontakte en af præsterne. Der starter et nyt forløb op onsdag d.
27. november kl. 10.
Anne Dolmer og Rie Mortensen

Evangelisk Alliance
i Brande kirke
Hvert år i januar er der verden over tradition for at mødes på
tværs af kirker og kirkeretninger til en række aftener med
særligt fokus på bøn. Brande kirke deltager i bedeugen sammen med Indre Mission i Brande, Baptistkirken, ”Betania”
i Blåhøj og ”Troens Ord”. Der er møde hver aften kl. 19.30
- ca. 20.30. I Brande kirke er det tirsdag den 7. januar kl.
19.30. Bedeugen er en fin lejlighed til at komme på besøg i
hinandens huse og mødes på tværs i fællesskab og bøn. Se
også side 7.
Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen

Granpyntning af gravsteder

Starter på Brande, Uhre og Skærlund kirkegårde i uge 45.
Kontakt kirkegårdskontoret og få et uforpligtigende til
bud på pyntning af dit gravsted. Priseksempler kan ses på
Brande kirkes hjemmeside. Hvis du allerede har en granpyntningsaftale, behøver du ikke at foretage dig noget. Arbejde udføres ikke for gravstedsejere, der står i restance.
Rikke Nørulf, kirkegårdsleder

Kirkebilen kører altid
Ring til Frydensbjergs Taxi – i anledning af gudstjenester,
fredagscafé og sogneaftner m.m.
Menighedsrådet

Glæd dig til Den Store Julekoncert med bl.a. kirkekoret (billedet) d. 12.december.

Aktiviteter i Brande Sogn
Onsdag d. 27. november kl. 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Familiegudstjeneste hvor minikonfirmanderne fra Præstelundskolen medvirker. Efter gudstjenesten i kirken er Menighedsrådet vært for fællesspisning i Sognegården.
Fredag d. 29. november 9.00-11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN
Fortælling ved Arne Holst-Larsen

Søndag d. 1. december kl. 12.30

FAMILIEGUDSTJENESTE I UHRE KIRKE
Familiegudstjeneste hvor minikonfirmanderne fra Uhre Fri–
skole medvirker. Efter gudstjenesten i kirken er Menigheds–
rådet vært for en lille forfriskning.
Søndag d. 1. december kl. 19.00

ADVENTSKONCERT I SKÆRLUND KIRKE

Efter koncerten er Skærlund Menighedsråd vært ved kaffebord i Skærlund forsamlingshus
Lørdag d. 7. december kl. 9.30

KRAVLEGUDSTJENESTE

Sæbebobler og en paraply med stjerner på. Glade børn og
voksne. Sang omkring døbefonten og dans ned af kirkegulvet – det er nogle af ingredienserne til kravlegudstjeneste.
Her er de helt små børn velkomne sammen med deres større
søskende, forældre og bedsteforældre. Kravlegudstjeneste
varer ca. 30 min. og slutter med lidt kaffe og saft.
Søndag d. 8. december kl. 19.30

ADVENTSKONCERT I UHRE KIRKE

Brande Kirkekor medvirker under ledelse af Irma Andersen.
Anne Dolmer står for tekstlæsningerne, og menigheden får

lejlighed til at synge med på kendte adventssalmer. Efter
koncerten er Uhre Menighedsråd vært ved en kop kaffe i
kirken.
Mandag d. 9. december kl. 10.45

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Vi synger julesalmer og hører juleevangeliet. Huskeguds–
tjeneste er en gudstjeneste for ældre med særligt fokus på
tryghed og genkendelighed. Mange deltagere kommer fra
Engparken eller Brandlundparken sammen med en frivillig
– men alle er velkomne
Torsdag d. 12. december kl. 19.30

JULEKONCERT I BRANDE KIRKE

Brande Kirkekor, Korskolen, Brande Folkekor og Vokalensemblet medvirker under ledelse af Irma Andersen.
Anne Grethe Christiansen sidder ved orglet og Arne HolstLarsen binder koncerten sammen med tekstlæsninger.
Efter koncerten inviterer Brande Menighedsråd alle på kaffe
og julegodter i Sognegården.
Entré: 50 kr. for voksne. Børn gratis.
Pengene går til menighedsrådets juleuddeling.
Søndag d. 15. december 15.00

JULETRÆSTEFESTEN

For andet år i træk holdes juletræsfesten, som begynder i
Brande kirke og fortsætter i Brande sognegård. Hold øje med
annonce i Brandebladet. Ved ”Juletræslauget” og Arne HolstLarsen.
Tirsdag d. 7. januar kl. 19.30

EVANGELISK ALLIANCE I BRANDE KIRKE
Se omtale side 3.

Denne mand bliver usædvanlig nærværende gennem Pia Søltoft d. 25.februar

Onsdag d. 29. januar kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE
Duo Askou/Andersen spiller vintersalmer og -sange for violin
og accordeon.

BRANDE

højskoleforening

Fredag d. 31. januar 9.00-11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN
Fortælling ved Arne Holst-Larsen
Søndag d. 2. februar kl. 19.00

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I BRANDE
KIRKE
Gudstjenesten er især for konfirmanderne og deres familier.
Ved en særlig gudstjeneste fejrer vi lyset midt i vintermørket.
Ved Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen.
Søndag d. 23. februar kl. 10.00

FASTELAVNSGUDSTJENESTE I SKÆRLUND
KIRKE

Katten slås af tønden ude på kirkegården, så tag godt med tøj
på, man må gerne være udklædt. Efter tøndeslagningen er der
familiegudstjeneste børnehøjde. Den foregår inde i kirken.
Efter gudstjenesten serverer Menighedsrådet for Skærlund
Kirke kaffe/the/juice og fastelavnsboller.
Tirsdag d. 25. februar kl. 19.30

”ANGSTEN SOM EKSISTENTIEL SITREN”

Den store Kierkegaardformidler og –fortolker, sognepræst Pia
Søltoft (København), gæster Brande sognegård.
Fredag d. 28. februar 9.00-11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN

Bente Mikkelsen (Grejs): Tal om sorg - tavshed er det værste.

EGNENS

Mandag d. 20. januar 2020

”HJEMME ER ET NYT STED HVER DAG”
Tidl. sognepræst Niels Clemmensen (Brønderslev).
(On-the-Road-rejseberetning fra Canada, USA, Mexico,
Columbia).
Onsdag d. 19. februar 2020

”SYND FOR BEGYNDERE”

Sognepræst Chr. Bøcker (Jelling).
Tirsdag d. 24. marts 2020

”TOLV TILTALER”

Sognepræst Sørine Godtfredsen (Kbh.):
Maj 2020

UDFLUGT.

Dato endnu ikke fastlagt.
2.-4. september 2020

REJSE TIL PASSIONSSPILLENE I OBERAMMERGAU (BAYERN)
Der åbnes for tilmelding d. 1.januar. Turen bliver af
sædvanlig varighed. Den kommer til strække sig fra ultimo august. De ovenfor angivne dage er vores ophold i
selve Oberammergau.

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

NOVEMBER
Torsdag d. 14. kl. 19.30

Torsdag d. 21. kl. 18.00
Torsdag d. 28. kl. 19.30
DECEMBER
Mandag d. 2. kl. 10.00
Onsdag d. 4. kl. 16.30
Torsdag d. 5. kl. 19.30
Søndag d. 8. kl. 10.00

Torsdag d. 12. kl. 19.30
Lørdag d. 28. kl. 19.30
JANUAR
Mandag d. 6 til fre. d. 12.
Mandag d. 13. kl. 10.00
Torsdag d. 16. kl. 19.30
Torsdag d. 23. kl. 19.30
Tirsdag d. 30. kl. 18.00

Fælles bibelkreds ved kreds 5.
En aften for alle bibelkredse.
Fællesaften med spisning.
Vi fejrer missionshusets 121 års fødselsdag.
Pris for hele aftenen: Voksne 60 kr., 10-18 år 25 kr.,
under 10 år gratis.
Adventsmøde ved tidligere sognepræst Thomas
Kristensen, Hvide Sande

Café med julehygge.
Bedemøde.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Gudstjeneste i Brande kirke ved Anne Dolmer.
Herefter kirkefrokost i missionshuset.
Pris: Voksne 60 kr., 10-18 år 25 kr., under 10 år gratis.
Tilmelding senest d. 2.12. til Else (tlf. 25 62 60 14).
Julekoncert i Brande kirke med efterfølgende hygge.
Julefest. Med sang omkring juletræet og tale ved Ellen
Andersen, Brande. Derefter kaffe/varm kakao,
slikposer til børnene og leg omkring juletræet.

Evangelisk Alliances Bedeuge.
Café.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved fritidsforkynder Jørgen V. Sand, Hammerum.
Fællesaften med fællesspisning.
Pris: Voksne 60 kr., 10-18 år 25 kr., under 10 år gratis.

FEBRUAR
Mandag d. 3. kl. 10.00
Café.
Onsdag d. 5. kl. 16.30
Bedemøde.
Torsdag d. 6. kl. 19.30
Møde
Torsdag d. 13. kl. 19.30
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Vinterstævne for Give IM og Brande IM i Brande Missionshus
Onsdag d. 19. kl. 19.30
Ved fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen
Torsdag d. 20. kl. 19.30 Ved Prof. Emeritus Peter V. Legarth, Århus.
Torsdag d. 27. kl. 19.30
Møde ved Verner Madsen fra Kirkens Korshær.

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN
Alle drenge og piger fra 3 år er velkomne.
Vi mødes hver anden mandag 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 2020:
kr. 125,- (kr. 75,- 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 til at være med i en bibelkreds, kan du kontakte:
Kontakt: Else Jensen, tlf. 25 62 60 14

www.im-brande.dk

Larver på kålstokke.

Niksen
En aften i september sad jeg sammen med nogle veninder. Vi pev
lidt på skift. Det var hårdt at komme i gang igen efter sommeren.
Der manglede pauser, hvor vi bare kunne tusse lidt rundt og gøre
ingenting. Vi snakkede om, hvad vi hver især kunne lide at gøre
af ingenting, når vi alligevel lige havde en halv time. ”Jeg laver
Sudoku” var der en, der sagde. ”Jeg drikker en kop kaffe – og så
kigger jeg lige i avisen eller i et blad”, var der en anden, der sagde.
”Jeg kigger til mine høns” sagde en tredje – med lys i øjnene. Når
hun gav dem foder og ledte efter æg og tjekkede hegnet, så ræven
ikke kunne komme ind, så var der pludselig gået en halv time. Og
så var der ro i hovedet. Jeg vidste også præcis, hvad jeg – lige på
det tidspunkt i sæsonen – kunne lide at lave som et eksempel på
ingenting; nemlig at pille larver af mine ca. 15 kålstokke ved fri–
tidshuset, som uanset mine bestræbelser var mere eller mindre
ribbede. (De skyder heldigvis med ny frisk grønkål igen). Kan en
præst virkelig ikke finde på noget mere nyttigt end at pille larver
af grønkålen? Jo, helt bestemt. Jeg kan også finde på andre unyttige ting. Men der findes mange måder at lade op på – og det
unyttige og mere eller mindre overflødige kan være netop det,
der skal til, for at krop og sind og hoved falder til ro og gør os klar
til en ny indsats.

Nu viser det sig, at dette ingenting har et navn. Det hedder
NIKSEN. De fleste ved godt, hvad Niksen-biksen betyder. Det
betyder: Det kan du godt glemme! Det er altså et ret uhøfligt alternativ til at sige Nej tak. Men NIKSEN er noget andet. Det er et
nyt modeord, der stammer fra Holland. Og det er ganske enkelt
betegnelsen for at lave ingenting. Når du nikser, så laver du ikke
noget særligt og du tænker ikke på noget særligt. Du slipper alle
bekymringer og tænker ikke på, hvad du skal nå. Derfor er det en
god måde at forebygge stress på. Men samtidig er det ikke fuldstændig spild af tid – hjernen er nemlig så viseligt indrettet, at
den godt kan ”arbejde i baggrunden” med at løse et problem – så

når du er færdig med at nikse og griber styrepinden over din tid
og dine opgaver igen, så kan du være så heldig, at din hjerne i
mellemtiden har fundet den løsning, du ikke kunne finde lige før.
(Dette ved alle, der løser krydsogtværs).

Der er andre måder at nikse på end at pille larver af grønkål. Man
kan gå en tur eller cykle. Man kan sidde på terrassen og kigge ud
på græsplænen. Man kan sætte sig ind i kirken – med eller uden
gudstjeneste. Det afgørende for at det, man laver, er at nikse, er:
Det, man gør, skal man gøre af ren lyst. Det kan være ingenting
eller det kan være noget automatisk eller rutinepræget, der ikke
kræver noget særligt, men udgangspunktet er altså, at man har
lyst til det og at man kommer ind i et rart ”flow”, hvor man glemmer tiden. Man skal undgå alt, der kan forstyrre. Så pc, mobil
og tablet skal lægges langt væk. At tjekke facebook er altså ikke
at nikse. (Det er bare spild af tid). Man skal lægge problemerne
væk. Det kan godt være, at der dukker en løsning op af sig selv
– men det er ikke derfor, man skal nikse. Man skal sætte tid af til
det. I den pulserende – for ikke at sige pulveriserende hverdag –
er der konstant noget, man kan eller skal forholde sig til. Derfor
kan det godt kræve lidt øvelse og måske et mærke i kalenderen
at lære at se det at nikse som en nødvendighed for ens velbefindende og ikke blot som en overflødig luksus.
Og ja, modeord kommer og går. Men uanset om vi kalder det det
ene eller det andet, så har vi brug for pausen, vi har brug for at
tusse lidt rundt. Vi lever i en tid, hvor mange føler sig pressede og
stressede. Vi har brug for ro! Og hvis det hjælper at gribe et nyt
modeord som NIKSEN, så er det fint for mig.
Jeg glæder mig til at, at der er en, der spørger: ”Hvad lavede du
lørdag formiddag”? Og jeg svarer: ”Nåeh, Ikke noget. Jeg niksede”!
Anne Dolmer

Nu er det snart jul. Nogen tænker nok: Allerede!

Ventetid

Billedet af Sisyfos, der igen og igen må starte forfra er sidenhen blevet brugt om udfordringer, der bare er håbløse – eller
som gentager sig igen og igen uden at man rigtig når nogen
vegne.
Nogen mennesker kan opleve deres hverdag på den måde.

Det kan være et arbejde, man er kørt fast i, og hvor man ikke
kommer nogen vegne. Det er som at begynde forfra igen og
igen. Det kan være sygdom. Det begynder med et enkelt
lægebesøg – og pludselig er man fanget ind i en situation med
mere medicin og nye lægebesøg og endnu en diagnose. Og
pludselig ser det hele håbløst ud. Eller en gammel bil. Det begynder med en reparation – og så går der noget nyt i stykker
– og noget andet og noget tredje! Eller de skænderier, der bare
er variationer over samme tema. Det kører i ring. Man kommer ingen vegne.

Nu er det snart jul. Nogen tænker nok: Allerede! Så er vi på den
igen med hele ræset af gaveindkøb og julefrokoster. Men det
er alligevel noget andet. For når vi går ind i adventstiden, går
vi også ind i en anden tid end vores egen. Selvom advent også
gentager sig hvert år – ligesom hele kirkeåret med jul og påske
og pinse gentager sig - og det på den måde kører i ring, ligeAnsvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

som vores liv kan køre i ring, så er det alligevel noget andet:
Det er to forskellige ringe, der mødes. Vores tid og Guds tid.
Vores trummerum eller Sisyfos-erfaring over for Guds fylde.
Hvis vi har øjne at se med og ører at høre med og et hjerte,
der er modtageligt – så kan vi erfare i adventstiden, medens
vi venter på Her i os! For Gud er kommet til os. Vi er ikke som
dem, guderne straffer ved forgæves at skulle rulle en sten op
af et bjerg – vi er som dem, Gud elskede så meget, at han blev et
menneske som os – for at vi skulle leve i hans kærlighed.

Vi kan forberede os til adventstiden på flere måder. Vi kan gå
i kirke og høre, at den tid, vi går ind i, er noget særligt. Vi kan
også forberede os hjemme. Vi pynter huset. Vi tænder lys. Vi
laver festmad. Vi bager småkager. Vi får det til at dufte af gran
og krydderier. Det er en helt særlig tid på året. Og vi gør det
for hyggens skyld. Eller fordi det er blevet en vane. Eller en
tradition. Eller en trummerum – noget vi gør uden egentlig at
ville det – der er mange gode og mindre gode grunde. Men en
rigtig god grund til at pynte op er at vi gør os klar til Herrens
komme. Vi pynter for en længe ventet og skattet gæst. Som om
vi ventede besøg af en konge. Vi pynter fordi vi igen skal høre,
hvordan vores tid bliver mødt af Guds tid.
Barnet fra Gud er tegnet på en forvandling af vores liv. En ny
vinkel. En større historie. Og lige præcis derfor – fordi Gud har
krydset vores vej i skikkelse af Jesus – så kan livet aldrig mere
reduceres til bare at være en trummerum eller en sisyfosopgave. Der er altid mere at sige, fordi Gud har blandet sig i
det.
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Den græske myte om Sisyfos er historien om manden, der
skulle rulle en stor sten op af et bjerg. Hver gang han var lige
ved at være oppe, smuttede stenen fra ham og så måtte han
ned og starte forfra. Guderne på Olympen var blevet vrede på
ham og som straf skulle Sisyfos i al evighed rulle stenen op af
bjerget – uden at det nogensinde skulle lykkes for ham.

