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Forsidefoto: På Street-Art-Festivalen i juli arrangerede kirken ikonværksted foran præstegården.
Dette er en af ikonerne, som blev skabt ved denne lejlighed.

PRÆSTER
Arne Holst-Larsen
Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahl@km.dk
Anne Dolmer
Brandlundvej 13, 7330 Brande
97 18 01 84, ado@km.dk
Rie Mortensen
Storegade 10 B, “Udhuset”
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”Hvad er meningen? ”
– samtaledagen 2016
Onsdag den 21. september kl. 18.00

Sidste år var der mange, som fik øjnene op for samtaledagens
kvaliteter. Også i år skulle der være mulighed for et inspi
rerende møde: Højskoleforeningen og Menighedsrådet arrangerer i fælleskab samtaledagen 2016 med temaet ”Eksistens”
eller ”Hvad er meningen?”. Den handler altså om nogle af de
grundlæggende spørgsmål i tilværelsen: Om alt fra døden
som tabu, identitet, tro og videnskab til vendepunkter i livet.

The Green-Team
Brande kirke bidrog til årets Brandes Street-Art-Festival i
begyndelsen af juli med et ikonværksted og en café. Her ses
holdet, som stod for den praktiske afvikling.

Arne Holst-Larsen

Babysalmesang ved Julie
Wieland
Julie Wieland påbegynder et ny babysalmesangshold i november. Du kan allerede nu melde dig direkte til ved at ringe eller
skrive til: 25 66 80 93.
Programmet for efteråret 2016 i Brande kirke ser sådan ud (altid: tirsdage kl. 8.15-9.00 og med kaffe og te bagefter):
Uge 44 Tirsdag d. 1. november
Uge 45 Tirsdag d. 8. november
Uge 46 Tirsdag d. 15. november
Uge 47 Tirsdag d. 22. november
Uge 48 Tirsdag d. 29. november
Uge 49 Tirsdag d. 6. december
Uge 50 Tirsdag d. 13. december

Søndag d. 18. december Babysalmesangsgudstjeneste (kl.
10.00)
Læs mere om, hvad babysalmesang er, på Brande kirkes hjemmeside.
Arne Holst-Larsen

Ideen med Samtaledagen er at få så mange som muligt til at
tale med om et aktuelt og relevant emne. Samtalerne kan
foregå i mindre grupper – men først efter at vi har spist sammen. Herefter kommer kortene på bordet, samtalekortene,
som hver især rummer
en problemstilling og et
spørgsmål, som tjener til at
sætte samtalen i gang.
Som nævnt begynder denne
aften med spisning, og der
følger kaffe og kage senere
på aftenen, alt sammen til
en pris af 75 kr. Derfor er
tilmelding nødvendig på kordegnekontoret på 97181642
og senest d. 19.september.
Tag evt. også naboen med.
Arne Holst-Larsen

Høstgudstjeneste
Der er tradition for at samle ind i forbindelse med høstguds
tjenesten. I tiden op til høstgudstjeneste ligger der kuverter
fremme i kirkerne og på kirkekontoret med mulighed for at
markere, hvad man vil støtte med sit bidrag. Kuvert med indhold kan afleveres til høstgudstjenesten eller på kirkekontoret. Beløb, hvor der ikke er markeret et særligt ønske, går
til kirkernes julehjælp.
Arne Holst-Larsen

Biskop Henrik Stubkjær (Viborg) besøger Brande sognegård d. 1.november

Aktiviteter i Brande Sogn
Søndag d. 11. september kl. 14.00

HØSTGUDSTJENESTE MED KAFFE – I SKÆRLUND KIRKE
Torsdag d. 15. september 10.45

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
En gudstjeneste for ældre med særligt fokus på genkendelighed og tryghed. Til denne gudstjeneste skal vi synge
nogle af de velkendte høstsalmer. Ved Anne Dolmer
Søndag d. 18. september kl. 10.00

HØSTGUDSTJENESTE MED FROKOST I
BRANDE KIRKE

Alle er velkomne til frokost og fællessang i sognegården efter høstgudstjenesten i kirken. Se omtalen s. 3.
Søndag d. 18. september kl. 19.30

HØSTGUDSTJENESTE MED KAFFE – I UHRE
KIRKE

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på kaffe og
sodavand i kirken.
Onsdag d. 21. september kl. 18.00

SAMTALEDAG OM EKSISTENS: ”HVAD ER
MENINGEN?”

spiller musik inspireret af alverdens landes folkloretradition og spændende fortolkninger af danske sange.
Fredag d. 30. september kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Anne og Arne Torpegaard Dolmer fortæller om Jeppe
Aakjær med foredrag, musik og fællessang.
Onsdag d. 5. oktober kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

En ny række af billedgudstjenester med Irma Andersen
og Arne Holst-Larsen påbegyndes. Den anden af slagsen i
dette efterår er lagt d. 2.november.
Torsdag d. 13. oktober kl. 19.30

SANGAFTEN I UHRE KIRKE

Hvad ligger der bag sangene? Arne Holst-Larsen gennemgår
en buket af sange fra Højskolesangbogen, så de fremstår
med ny friskhed. Irma Andersen akkompagnerer fællessangen og leder Brande Folkekor og Brande Vokalensemble,
der synger danske sange. Uhre Menighedsråd er vært ved en
kop kaffe i kirken.
Fredag d. 28. oktober kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ

Se omtalen s. 3.

Onsdag d. 28. september kl. 19.30

Ved Rie Mortensen

Charlotte Halberg, panfløjte og Kai Stensgaard, marimba

BUSK betyder Børn-Unge-Sogn-Kirke. Det er en gudstje

KONCERT I BRANDE KIRKE

Søndag d. 30. oktober kl. 10.00

BUSKGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

“Louder than Bombs” – en stor filmoplevelse venter os igen i Klovborg bio. Skal du med d. 7.november?

neste for hele familien – minikonfirmander, konfirmander,
FDF’ere og alle andre børn og unge med deres familier. I 2017
er der 500-års jubilæum for Luther og reformationen. Det
tager vi hul på ved gudstjenesten, som handler om, at man
ikke kan købe sig til en plads i Guds rige. Den er nemlig gratis.
Tirsdag d. 1. november kl. 19.30

HENRIK STUBKJÆR I SOGNEGÅRDEN

Viborg stifts biskop gæster Brande og holder foredrag om sit
arbejde som biskop.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening

Mandag d. 7. november kl. 18.00

Møderne finder alle sted i Sognegården.

I samarbejde med kirkerne i Klovborg, Nr. Snede og Ejstrup
holm arrangeres igen i år en tur til Klovborg bio, hvor vi skal
se den væsentlige og tankevækkende film, ”Louder than
bombs”. Den modtog i 2016 den kirkelige filmpris, Gabrielprisen. Afgang MED BUS fra N.I.Møllers Plads. Tilmelding på
kirkekontoret. Billetpris 85 kr. pr. person inkl. kaffe og kage
efter filmen.

SAMTALEDAGEN:
EKSISTENS – ”HVAD ER MENINGEN?”

FILMAFTEN I KLOVBORG BIO:
”LOUDER THAN BOMBS”

Onsdag d. 16. november kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Ole Koch Hansen, klaver og Jeppe Smith-Olsen, kontrabas
spiller danske salmer (jazzkoraler), spirituals og folkemelodier.

21. september

25. oktober 2016:

GENERALFORSAMLING.
HEREFTER: RONALD RISVIG:
”MATADOR – EN FOLKELIG PRÆDIKEN”
3. november i Remisen

SYNG-DANSK-DAG (ENTRÉ 60 KR)
15. november 2016

ANGELA MARINESCU: MIT MØDE MED
DANMARK

Indre Mission Samfund
Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.
Formand: Else Jensen, tlf. 97184014

SEPTEMBER
Torsdag d. 15. kl. 19.30:
Torsdag d. 22. kl. 18.00:
Mandag d. 26. kl. 14.30:
Torsdag d. 29. kl. 19.30:
OKTOBER:
Torsdag d. 6. kl. 19.30:

Torsdag d. 13. kl. 19.30:
Torsdag d. 20. kl. 19.30:
Onsdag d. 26. kl. 19.30:
Mandag d. 31. kl. 14.30:
NOVEMBER:
Torsdag d. 3. kl. 19.30:
Tirsdag d. 8. kl. 18.00:
Onsdag d. 9. kl. 19.30:
Fredag d. 18. - d. 20.
Torsdag d. 24. kl. 19.30:
Mandag d. 28. kl. 14.30:

Bibelkreds i hjemmene.
Fællesaften med spisning. Vi fejrer høstfest og
IM´s fødselsdagsfest. Indsamling til IM i Danmark
Pris for hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år og
IMU 25 kr., under 10 år gratis.
Eftermiddagsmøde sammen med Mission Afrika
for Region Herning og omegn. Taler: Netværkskoordinator Jacob Stensig Henneberg
Møde ved ingeniør og byrådsmedlem Karlo
Brondbjerg, Herning.

Møde ved pastor Bo Knudsen, Herning,
medlem af IM’s hovedbestyrelse.
Møde ved Soldatermissionen. Taler: Landssekretær
i KFUM´s soldatermission Bjarke Friss, Esbjerg.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Fælles møde for Brande, Give og Vester i Give
missionshus ved pens. landssekretær Arne
Olesen, Fredericia. Emne: ”Tanker om evigt liv i
Bibelen og Den Danske Salmebog”
Eftermiddagsmøde ved Oda Hansen, Ølgod.
Fælles bibelkursus for Brande, Give og Vester i
Brande missionshus ved missionær Heri Elttør,
Aulum. Emne: ”Guds trone viser helheden”
(Johs. Åb. kap. 4-5)
Fællesaften ved børne-/juniorklubben 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.
Fællesledermøde i missionshuset for ledere i
børne- og juniorklub, IMU, samfund og eftermiddagsmøder.
Samfundslejr for alle aldre på Hestlund Efterskole.
Fælles bibelkreds ved kreds 5.
Eftermiddagsmøde ved Karen Schmidt, Hjordkær.

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 2016: 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.
KontaktMorten Schelde, tlf. 30619515

www.im-brande.dk

Angela Brink, kommentator på Jyllandsposten

Stop så med at skrive, at nogen “taber” til kræften.
Kræft er den hyppigste dødsårsag blandt mennesker under 65
år. Hver tredje dansker får kræft. Halvdelen overlever, men ulykkeligvis for rapperen Linkoban, hendes nærmeste, venner og
fans var hun ikke en af dem. Den kun 30-årige musiker modtog
ifølge dagspressen behandling for sygdommen i halvandet år.
Noget andet, man ifølge dagspressen kunne forstå, var, at Linkoban ”tabte kampen” mod kræften. Det er en vending, der stadig
oftere bruges, når folk dør af cancer. Alene de seneste 12 måne
der er vendingen blandt andet blevet brugt i pressen i forbindelse
med ejendomsmægter Jan Fogs, rockmusikeren David Bowies,
astrologen Christian Borups, elsket hustru og mor samt tidligere
veninde til HKH Prins Joachim Iben Detlefs’ bortgang samt på
de sociale medier, hvor vi tankeløst kopierer ”kamp-” og “tabe”retorikken, når vi forsøger at beskrive behandlingsforløbet omkring sygdommen, samt når udgangen på behandlingsforløbet
desværre ikke er livet.
Men det er en måde at beskrive kræftdødsfald på, som vi bør
overveje at holde op med at bruge. Fordi kræft ikke er en modstander i en sportgren, man kan træne sig op til at slå.

Selvfølgelig er det en god idé at lade være med at ryge og andre
ting, vi ved, kan fremprovokere sygdommen. Men det er en sygdom – noget vederstyggeligt, som slår meningsløst ned.

Så længe vi omtaler kræft som noget, nogle ‘vinder’ over, imens
andre ‘taber’, så er vi med til at få det til at fremstå som om, at
ofrene for kræft har et medansvar for sygdommen og selv kan
gøre noget substantielt ved den. Men det kan de ikke. Ikke uden
diagnosticering, medicin og/eller indgreb. Det er vigtigt at holde
fast i, fordi selve diagnosen er slem nok, uden vi behøver pådutte
patienterne et medansvar for lidelsen og bekæmpelsen af den. Vi
lever i en tid, hvor noget af det værste, man kan blive kaldt, er en

taber. Og er det virkelig det signal, vi sprogligt vil sende? At de,
der er så uheldige at dø af cancer, er tabere? For det er de jo ikke
– de er mennesker, som er blevet syge. Alting levende kan blive
sygt, og når det sker, behandler vi efter bedste evne. Behandlingen er baseret på rationelt indhentede forskningsresultater. Ikke
den enkelte kræftramtes kampform eller viljestyrke.
Det er tungt at være indirekte eller direkte ramt af cancer. Det
er tungt nok uden at skulle pålægges et medansvar for udgangen
på uregerlige, skadelige celledelinger. Det er hårdt nok, uden vi
dramatiserer det med et sprog, som lige så vel kunne optræde i
sportsnyhederne.

Det giver mening at anerkende, hvor svært det er at være berørt
at en så lusket og gemen sygdom som kræft ved at beskrive behandlingsforløbet i forbindelse med den som en kamp. Men ikke
at overleve sygdommen er ikke det samme som at have tabt.
Hvor meget man end kæmper, er det ikke sikkert, man ”vinder”,
hvis man får en kræftdiagnose: Hvis det at overleve cancer hand
lede om patienternes egen indstilling, så var der næppe nogen,
der døde af det.

Der er så mange mennesker, der rammes direkte eller indirekte
af kræft, at det ikke alene er betimeligt men decideret nødvendigt, vi er opmærksomme på og bevidste om, hvordan vi beskri
ver det, når nogle dør af cancer. Som en professor fra Lancaster
University citeres for at have sagt i en artikel på videnskab.dk, så
kan brug af metaforer hjælpe nogle kræftpatienter med at tackle
sygdommen og følelserne. ”Men et billede, der trøster den ene,
kan skabe magtesløshed hos den anden.”
Det bør vi tænke over, før vi kaster vendingen ”tabe til kræft” ud
i offentligheden.
Angela Brink, februar 2016

www.brandekirke.dk

Menighedsrådsformand Poul Brønnum skriver optakt til efterårets menighedsrådsvalg i Brande sogn

Menighedsrådsvalget 2016

Sammenhængskraft i et multireligiøst samfund
Tidligere biskop i Aalborg Stift Søren Lodberg Hvas har fremhævet menighedsrådenes uundværlighed for folkekirken, der
ikke blot tegnes af præster, provster og biskopper:
- Vi lever i en tid, der i højere og højere grad er præget af multireligiøse og multikulturelle strømninger. Vi har som kristne
mennesker brug for at besinde os på, hvad kristendommen
har at give os af inspiration til engagement og livsmod og ansvarlighed. Det gælder i det enkelte menneskes personlige liv,
og det gælder i vort samfund som helhed. Derfor kan vi ikke undvære Folkekirken. Den er vort åndelige hjem og den bærende
sammenhængskraft i vort liv og i vort samfund.
Tirsdag den 8. november 2016 er det tid for valg til menigheds
rådet. Medlemmerne af menighedsrådet vælges for en 4-årig
periode, og det nye menighedsråds valgperiode begynder 1.
søndag i advent. I Brande Menighedsråd skal der vælges 11
medlemmer til rådet. Derudover er præsterne “fødte” medlemmer, og medarbejderne vælger en repræsentant til at deltage i menighedsrådets møder.
Hvad laver et menighedsråd?
Menighedsrådets arbejde er meget alsidigt. Rådet er an
svarligt for sognets økonomi, for vedligeholdelse af bygninger
og inventar, og det er menighedsrådet, der er arbejdsgiver for
medarbejderne. Her i sognet er det menighedsrådet, der bestyrer kirkegårdene, og sørger for vedligeholdelse, og at der
er plads til alle uanset tro.

Ved præsteansættelser indstiller menighedsrådet, hvem der
ønskes som præst for sognet. Andre opgaver er i samarbejde
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

med præster og medarbejdere at planlægge, hvilke aktivi
teter der skal foregå i Kirken og Sognegården, samt mange
andre ting.

Hvem kan stemme?
Stemmeret ved menighedsrådsvalget har ethvert medlem af
folkekirken, som er fyldt 18 år, som bor i sognet, og som i øvrigt
er dansk statsborger eller på valgdagen har boet i Danmark i
mindst et år. Desuden kan personer, der har løst sognebånd til
en præst i et andet sogn end deres bopælssogn, beslutte, at de
vil udøve deres stemmeret i det sogn, hvor denne præst er ansat. Medlemmer af valgmenigheder har dog ikke stemmeret.
Hvem kan vælges?
Alle, der har stemmeret, er desuden valgbare som medlemmer af menighedsrådet. Det gælder dog ikke præster, der er
ansat i folkekirken. En person, der er valgt til et menighedsråd, kan dog miste sin valgbarhed ved at være dømt for en
strafbar handling.Kandidater til menighedsrådsvalg kan opstilles af alle, der er stemmeberettigede. På en kandidatliste
kan opstilles en enkelt kandidat eller op til dobbelt så mange
kandidater (22) end det antal medlemmer, der skal vælges til
menighedsrådet (11). En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højest 15 stillere. Kandidatlisten skal indleveres på en obligatorisk blanket, som fås ved henvendelse til
kirkekontoret.
Det videre forløb med kandidatlisterne vil fremgå af dags
pressen, hvor der vil blive offentliggjort tidspunkter og hvor
de skal afleveres. Der henvises til Brande Bladet

Det er vigtigt du møder op og afgiver din stemme. Dels for
at være med til at bestemme hvordan din kirke skal være
synlig i lokalsamfundet og dels for at bakke de personer
op, der giver en stor del af deres fritid til arbejdet i menighedsrådet.
Poul Brønnum

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

Den egentlig grund til at jeg sidder i menighedsrådet er, at jeg
kan få indflydelse og gøre en forskel i den kirke, som er en del
af mit liv og mit lokalsamfund. Folkekirken er et fællesskab. Et
fællesskab som jeg synes det er spændende at være med til at
skabe gode rammer og vilkår for.

