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6. september (Mortensen), 20. september (Holst-Larsen),
4. oktober (Dolmer), 18. oktober (Mortensen, nadver), 1. november (Dolmer),
15. november (Holst-Larsen), 29. november (Holst-Larsen)
– altid 14.45

BRANDLUND- 4. oktober (Holst-Larsen) 1. november (Dolmer) – altid 10.30
Forsidefoto: Fra Ikonværkstedet under Street-Art-Festivalen i juli.
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hans virkningshistorie. Arrangementet, der finder sted d. 30.
oktober kl. 19.30, krydres også med fællessang af nogle af
Luthers salmer.
Aktivitetsudvalget

DANMARK SET INDEFRA.
DANMARK SET UDEFRA

FOLKEKORET I RUMÆNIEN
I sidste halvdel af juli var Folkekoret på en omfattende
tourné i Rumænien og den givenhedsrige tur førte bl.a. forbi
Sinaia-klosteret, som ligger i den sydlige del af Karpaterne.
Her mødte vi en ortodoks præst, Mihai, (dansk: Michael),
som først virkede noget modvillig overfor de påtrængende
turister, men siden viste sig at være særdeles humoristisk. Således fik vi gennem ham et indblik i ”folkekirken” i
Rumænien: den rumænsk-ortodokse kirke. Og han endte
med at velsigne forsamlingen og stille op til foto med de deltagende danske præster.
Arne Holst-Larsen

LUTHER MUSIK OG HISTORIE
Dette er en sogneaften i Brande kirke, hvor Reformations
jubilæet fejres - v. Karsten Hermansen, organist i Marstal
kirke, og Viggo Mortensen, fhv. professor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. De to foredragsholdere har sammensat et program, der illustrerer Luthers og reformationens
indflydelse på den europæiske musikkultur. Ud over musik
af Buxtehude, Bach og Mendelssohn opføres også musik af
nyere komponister som Jesper Madsen, Christian Præstholm,
Bo Grønbech og Matthias Nagel. I tillæg til musikken vises
der billeder samt fortælles om, hvad reformationen gik ud
på. Derigennem får man et indtryk af personen Luther og

“Vi mødes og snakker om absolut
ingenting gennem en hel aften, og
det er simpelthen skræmmende.
Hvis man prøver at bringe et emne
på banen, som måske er aktuelt og
kontroversielt også, så er der altid
en, der siger: ‘Nej, ved du hvad. Nu vil
vi hygge os …’ Og jeg siger: ‘Hvorfor!
Har vi dog ikke hygget os nok nu?’”
Niels Hausgaard er mand for disse
ord og dermed har han i al korthed
sagt, hvad samtaledagen går ud på: al small-talk springes
over og vi går straks frem til de spørgsmål som trænger sig
på for os og dét på en sådan måde at alle bliver hørt.
Samtaledagen i år har temaet ”Danmark set indefra. Danmark set udefra” og den lægger i år op til samtaler mellem
flygtninge/nydanskere og danskere om, hvad der ligger mellem linjerne i dansk kultur, og hvordan dansk kultur tager
sig ud set udefra. Emnerne spænder vidt. Lige fra ’dansk humor’, ’mad- og måltidskultur’, ’kvinder og mænd’, ’demokrati
og folkestyre’ til ’religion og sekularisering’ og meget mere.

Udgangspunktet er samtalekort. På kortene optræder et
udsagn med et tilhørende spørgsmål til at sætte samtalen
i gang. Den foregår i mindre grupper på 4-6 personer. Men
inden vi går til samtale, så spiser vi smørrebrød sammen,
hvorfor aftenen koster 75 kr. Og hvorfor tilmelding er nødvendig på kirkekontoret.
Arne Holst-Larsen

”De uskyldige” – en ung kvindelig læge sendes til Polen i 1945 for at samle stumperne,
men kommer på uventede opgaver i et nonnekloster… Biograftur d. 6.november

Aktiviteter i Brande Sogn
Søndag d. 10. september kl. 10.00

Torsdag d.14. september kl. 10.45

Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkefrokost i sognegården. Med indsamling.

Huskegudstjeneste er en kort gudstjeneste især for ældre,
der lægger vægt på det genkendelige og den handler især
om høst ved denne lejlighed. Ved Anne Dolmer.

HØSTGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Søndag d. 10. september kl. 10.00

FAMILIE-HØST-GUDSTJENESTE I SKÆRLUND
KIRKE

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Onsdag d. 20. september kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Efterårets nye minikonfirmander medvirker. Efter guds
tjenesten vil menighedsrådet ved Skærlund Kirke være
vært for et lille traktement i kirken. Ved Rie Mortensen.

Sopran Rita Jacobsen og organist Irma Andersen synger
og spiller musik af bl.a. N. W. Gade samt efterårssange og
-salmer.

Efter gudstjenesten er alle velkomne til at blive og drikke
en kop kaffe. Der er høstindsamling til en række formål.
Ved Anne Dolmer.

Ved Anne Dolmer

Søndag d. 10. september kl. 19.30

HØSTGUDSTJENESTE I UHRE KIRKE

Søndag d. 10. september kl. 10.00

HØSTGUDSTJENESTE I SKÆRLUND KIRKE
Ved Rie Mortensen.

Mandag d. 18. september kl. 18.00

SAMTALEDAGEN

Tilmelding til kirkekontoret er nødvendig. Se omtale s. 3.
Onsdag d. 20. september kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Sopran Rita Jacobsen og organist Irma Andersen synger
og spiller musik af bl.a. N. W. Gade samt efterårssange og
-salmer.

Fredag d. 29. september kl. 9.00

FREDAGSCAFÉ

Onsdag d. 4.oktober kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Så er vi klar til 7 billedgudstjenester, hvor prædikenen tager udgangspunkt i et billede – nyt eller gammelt. Ved Irma
Andersen og Arne Holst-Larsen. Næste billedgudstjeneste
d. 1. november kl. 19.30.
Torsdag d. 12. oktober kl. 19.30

SANGAFTEN I UHRE KIRKE

Arne Holst-Larsen fortæller om kendte og mindre kendte
sange fra Højskolesangbogen. Irma Andersen akkompagnerer fællessangen og dirigerer Brande Folkekor, der synger for på fællessangene og desuden optræder med en
række korsatser.

Karsten Hermansen, organist i Marstal kirke, og Viggo Mortensen, fhv. professor
i systematisk teologi ved Aarhus Universitet gæster Brande kirke d. 30.oktober

Fredag d. 27.oktober kl. 9.00

FREDAGSCAFÉ VED RIE MORTENSEN
Søndag d. 29oktober kl. 10.00

BUSK-GUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
BUSK betyder ”børn-unge-sogn-kirke” og her medvirker FDF
som sædvanlig.
Mandag d. 30. oktober kl. 19.30

LUTHER MUSIK OG HISTORIE – I BRANDE
KIRKE

Sogneaften med fejring af Reformationsjubilæet. Se side 3.
Mandag d. 6. november kl. 18.00

BIOGRAFTUR: ”DE USKYLDIGE”

Når vintertiden er indført, er det på tide med en fælles biograftur og en god film i Klovborg bio. Filmen ”De uskyldige”
er polsk-fransk og foregår i slutningen af 1945. Der venter os
en bevægende oplevelse. Prisen er 85 kr og menighedsrådet
er vært ved kaffe og kage efter filmen. Tilmelding til kirke
kontoret på 97181642. Der er afgang med bus til N.I.Møllers
Plads.
Mandag d. 20. november kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

”Dansende barok og smægtende romantik”. Ved ”Trio Ecclesia”. Med Louise Sletting Hvilborg, sang Birgit Bauer, violin
Line Reinvang, orgel
Fredag d. 24. november kl. 9.00

FREDAGSCAFÉ

Israel i sang og billeder v. Gitte Brønnum

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
12.september i sognegården 19.30

MUSIKER CARL ERIK LUNDGAARD:
”HUMOR OG LYST – LIVETS SALT.”
18.september i sognegården kl 18.00 (NB!)

SAMTALEDAGEN

Et samarbejde mellem Højskoleforeningen og Menig
hedsrådet. Se omtale side 3.
25.oktober i sognegården 19.30

GENERALFORSAMLING.

Herefter: Sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen
(Grindsted): Teserne, der ændrede kirke og samfund.
Aftenens gæst udgav tidligere på året Luther-romanen
”Den trofaste følgesvend.” Med hans foredrag markerer
vi således Lutheråret.
2.november i Remisen 19.30

SYNG-DANSK-DAG

(entré 60 kr). Folkekoret medvirker som sædvanlig til
denne muntre fejring af den danske sangskat.
14.november i sognegården 19.30

CAND.MAG. LISE LOTTE LARSEN:
TOLSTOJ OG DEN RUSSISKE IKON.

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

SEPTEMBER
Tirsdag d. 12. kl. 18.00:
Søndag d. 17 kl. 9.30:

Torsdag d. 21. kl. 19.30:
Mandag d. 25. kl. 14.30:

Torsdag d. 28. kl. 19.30:
OKTOBER
Torsdag d. 5. kl. 19.30:
Torsdag d. 12. kl. 19.30:
Torsdag d. 19. kl. 19.30:
Torsdag d. 26. kl. 19.30:
Mandag d. 30. kl. 14.30:
NOVEMBER
Onsdag d. 1. kl. 19.30:

Torsdag d. 2. kl. 19.30:
Torsdag d. 9. kl. 19.30:

Torsdag d. 16. kl. 18.00:
Torsdag d. 23. kl. 19.30:
Mandag d. 27. kl. 14.30:
Torsdag d. 30. kl. 19.30:

Fællesspisning. Derefter høstfest og IM’s fødselsdagsfest ved børne-/juniorklubben.
Søndagsudflugt i bus med afgang fra missionshuset.
Vi skal bl.a. til gudstjeneste i Løsning kirke og besøge
Horsens statsfængsel. Program på www.im-brande.dk
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Eftermiddagsmøde ved missionær Bjarne Hvidberg,
Tistrup.
Møde ved Erik Back Pedersen, Gårslev, medlem af
Indre Missions hovedbestyrelse og tidl. forstander på
Børkop Højskole.
Møde ved missionær Heri Elttør, Aulum.
Møde ved kommunikationssekretær i Israelmissionen
Arne H. Petersen.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved Hilbert Dam, Løsning
IM-Regionsleder i Region Midt.
Eftermiddagsmøde ved pastor emeritus Børge Terp.

Fælles møde for Brande, Give og Vester i Give
missionshus ved sognepræst Erik Nikolajsen, Lind.
Emne: ”Dåben”.
Fællesledermøde i missionshuset for ledere i børne- og
juniorklub, IMU, samfund og eftermiddagsmøder.
Fælles møde for Brande, Give og Vester i Give
missionshus ved sognepræst Erik Nikolajsen, Lind.
Emne: ”Nadveren”.
Fællesaften ved bestyrelsen med spisning.
Vi fejrer missionshusets 119 års fødselsdag. Pris for
hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU 25 kr.,
under 10 år gratis.
Fælles bibelkreds ved kreds 6.
Eftermiddagsmøde ved sognepræst Anne Dolmer.
Adventsmøde ved Torben Bitsch, Videbæk.
Emne: ”Jesu komme til dig”.

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN
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:
Maria Schmidt Jensen
maria-s-j@hotmail.com
mobil 28 78 51 42

www.im-brande.dk

”Jeg tror til gengæld, at egen alt andet end festlige gudløshed er til at bære, når man kan have en formodning om, at andre tror”.

Det sidste ord. Barnetro og andres tro.
”Jeg tror jo ikke på noget, men det gør du – så vil du ikke bede
for min mor”?
Sådan var der engang en veninde, der spurgte mig. Hendes
mor var dødeligt syg. Jeg husker spørgsmålet, fordi det fik mig
til at undre mig. Hvis man ikke tror på noget, giver forbøn jo
ingen mening – eller? Måske er det slet ikke så enkelt. Måske
er tro også situationsbestemt. Eller der kan være tidspunkter,
hvor man ville ønske, at man havde en tro? Så kan man måske
læne sig op ad en andens tro, selvom man ikke har den selv?
På bagsiden af Dansk Kirketidende for juni måned er Kirsten
Hyldgaard, Lektor på Danmarks institut for Pædagogik og
Uddannelse og ikke-troende, inde på noget af det samme.
Under overskriften ”Det sidste ord. Barnetro og andres tro”
skriver hun:
”Jeg havde engang en kæreste, der var troende. Hvis man får
troen af Gud, er jeg blevet forbigået. En dag slog vi et slag forbi
den kirkegård, hvor min mormor ligger begravet. Hun døde
allerede, da jeg var otte år, og jeg havde taget al hendes kærlighed for givet, som ethvert barn skulle kunne. Besøget fik
nu min mund til at løbe over med et ønske om, at det ikke kun
var en barnlig fantasi, at hun sad oppe i himlen og kunne høre,
hvad jeg sagde, så jeg kunne fortælle hende, hvor meget jeg
savnede hende. ”Det er jeg sikker på, at hun kan”, sagde han
bare.
Han kan have haft mange grunde til at svare, som han gjorde;
normalt var han som en fisk i vandet, når vi så forskelligt på
en sag. Hvad jeg husker er først og fremmest den forbavsende
varme, hans svar fik til at skylle igennem min krop.
Nu strides de lærde utvivlsomt fortsat om, hvorledes ideen
om et liv efter døden skal fortolkes, nogle disputter der lige
så utvivlsomt ikke er for børn. Mit ærinde er et andet. Ofte
omtales forholdet mellem gudløse og troende som såkaldte
ateisters arrogante forestilling om at repræsentere en højere
form for rationalitet og troendes tilsvarende infantile afhængighed af ”den store Anden” eller som ateisters vagtsomhed i

forhold til, om troende skulle have noget for med dem, altså
være ude på at frelse dem. Jeg tror til gengæld, at egen alt andet end festlige gudløshed er til at bære, når man kan have en
formodning om, at andre tror.
I psykoanalysen (Jasques Lacan) taler man (tilsvarende) om
”den store Anden” og i samme åndedræt om, at ”den Anden
ikke eksisterer”. En fortolkning kan i netop denne sammenhæng lyde, at jeg kan opretholde og leve med min nihilisme
takket være andres tro. Jeg har også altid kæmpet med at
forstå Lacans gådefulde definition på kærlighed: ”At give det,
man ikke har, til én, der ikke vil vide af det”. Sådan kunne min
kærestes svar måske også forstås”.
Jeg forstår Kirsten Hyldgaards klumme sådan, at hun ikke selv
tror, men finder mening og trøst i en andens tro – og derfor fik
kærestens svar en varme og en barnlig glæde til at skylle gennem hendes krop. Efter det sidste års diskussion om ateisme
og med ateister åbner hendes overvejelser for en opblødning
af to hårde fronter. Dels åbner de for muligheden for dialog
og gensidig respekt. Hvis vi ikke står på hver sin side af en
skyttegrav, men prøver at bygge bro og oven i købet bevæger
os ud på broen – så bliver der måske mulighed for en åben
samtale om, hvad det sige at tro eller ikke tro. Dels åbner hendes overvejelser for at tro kan være situationsbestemt. Når
et par forældre står med deres lille barn ved døbefonten kan
der være mange grunde til, at de har valgt dåben – det sker, at
det mere er for traditionens end for troens skyld. Men selv om
en far eller mor egentlig ikke tror på det – så tror de måske
alligevel i det øjeblik. Eller ville ønske, at de gjorde. Eller når
vi samles om en kiste og et liv er slut, så deler vi det levende
håb. Og så tænker jeg, at selv nogen af de, der ikke tror på noget, heller ikke på et levende håb, alligevel giver sig lov til at
håbe et øjeblik. Under alle omstændigheder er kirken åben og
kirkens fællesskab er åbent – både for dem, der ved, at de tror
og dem, der ville ønske, at det var sandt – men som indtil videre – i lighed med Kirsten Hyldgaard –kan leve med deres
nihilisme takket være andres tro.
Anne Dolmer

I begyndelsen af juli var der igen Ikonværksted i et telt ved
sognegården i forbindelse med Street Art. Der kom mange forbi i løbet af weekenden og der blev produceret masser af ikoner af både børn og voksne – samt drukket kaffe og spist kage
og snakket i sofaerne i pavillonen. Der var nogle, der brugte
rigtig lang tid på at fremstille deres ikon – og der blev uden
tvivl gjort mange overvejelser og lagt mange tanker i arbejdet
undervejs. Stephan kom også forbi sammen med Julius. Det
så ud til, at de havde det rigtig hyggeligt. Stephan lavede den
ikon, der er på forsiden af kirkebladet – og som inspirerede
mig til den bryllupstale, jeg holdt for Stephan og Nikoline to
uger senere – og til denne artikel. På ikonen stod der:
Elske er at bygge bro / mellem jeg og du / Al min glæde er at
mødes / at slå bro / dele liv.
Ordene siger noget rigtig godt om kærlighed. Både om kærligheden mellem forældre og børn og mellem mand og kvinde.
En bro skaber forbindelse mellem to forskellige steder. På den
ene side står jeg. På den anden side står du. Og vi er forskellige. Nogen gange ubegribeligt forskellige. Uanset om det er
vores barn, vi prøver at forstå, eller den mand eller kvinde,
som vi elsker og vil dele livet med. Men så strækker vi os lidt.
Vi rækker ud mod hinanden. Går den anden i møde. Vi prøver
at forstå den anden i al sin forskellighed. Vi bygger en bro mellem jeg og du. Og broen består af kærlighed og nysgerrighed
og tålmodighed og meget andet. Og broen bevares af kærlighed og nysgerrighed og tålmodighed og alt det andet.
Al min glæde er at mødes. At slå bro. Dele liv. Det er vigtigt at
få med, det med glæden. For hvad er det grundlæggende, der
gør os glade og bevarer os glade? Det er ikke det flotteste hus
eller det bedste arbejde eller den fedeste bankkonto. Det er
forholdet til dem, vi er tættest på, der betyder mere end noget
andet. Derfor skal kærlighedens bro bygges igen og igen – og
repareres, hvis den bliver lidt vakkelvorn – fordi det er kærlighedens glæde, vi skal leve af, og som skal bære os igennem
i det lange løb.
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

Og det fejrer vi, hver gang to siger ja til hinanden i kirken. Vi
fejrer kærligheden og glæden og den bro, de to har bygget til
hinanden. Vi fejrer den allervigtigste investering i deres liv:
deres liv med hinanden.
De tre små stykker fra Bibelen, der bliver læst ved et bryllup,
peger i samme retning. De handler hver på sin måde om relationer. Om at bygge bro.
Allerede i ordene fra skabelsesberetningen blev der peget
på to grundlæggende relationer: Relationen mellem Gud og
menneske og relationen mellem mennesker, mellem mand
og kvinde. Det betyder, at der er en mening med vores liv på
forhånd og at vi ikke er alene om det. Vi lever af, at Gud har
givet os liv. Og det er godt sådan. Det betyder også, at den helt
grundlæggende relation er den mellem mand og kvinde. Og ud
fra den vokser alle andre relationer. I forhold til børn. I forhold
til familie og venner. Det er det, de to har med hinanden, der
skal bære alt det andet.
Jesus pegede også på relationen mellem mand og kvinde. ”Derfor skal en mand forlade sin far og mor” ... sagde han. Og det
har de fleste brudepar gjort for længst .. men Jesus fortsatte:
... ”og de to skal blive ét kød”. At blive ”ét kød” – det er glæden
ved at have en at høre sammen med, en at elske. Men det er
også det at forpligte sig og at tage vare på hinanden både i
medgang og i modgang. At bygge bro, også når det er svært.
Og det er det nogen gange.
I det tredje stykke skrev Paulus om kærligheden, at det er
nødvendigt med tålmodighed og overbærenhed og mildhed.
Det er næsten det samme, som det der stod på ikonen:
Elske er at bygge bro / mellem jeg og du / Al min glæde er at
mødes / at slå bro / dele liv.
Hvad er det største i livet? Det er at møde et menneske, man
kan føle sig så tæt på, at det er som om to bliver ét. Og når det
sker, er der grund til at fejre det. Og til at passe på det. At slå
bro. Dele liv.
Anne Dolmer

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

Elske er at bygge bro

Stephan kom forbi sammen med Julius til årets ikonværksted under
Street-Art-Festivalen. Det så ud til, at de havde det rigtig hyggeligt.

