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Udendørs gudstjeneste

Kirke til kirke

2014 er det år, hvor Brande by fejrer sit 100-års-jubilæum som
stationsby. Det er samtidig det år, hvor Brande kirke for første
gang forsøger sig med en udendørs gudstjeneste i anledning
af pinsen. Vi har derfor valgt at lægge vores gudstjeneste
2.pinsedag kl. 11.00 (mandag d.9.juni) foran Remisen, idet vi
derved yder vores lille bidrag til jubilæumsfestlighederne.
Alle tre præster ved Brande kirke medvirker sammen med
organist Irma Andersen og Folkekoret. Efter gudstjenesten
kan der købes drikkevarer ved Remisen, ligesom der er mulighed for at medbringe madkurven og drikkevarerne hjemmefra. Der vil blive stillet borde op til formålet, så vi opretter
en lille kirkecafé på dagen. Gudstjenesten arrangeres i sam
arbejde med Remisen og i tilfælde af dårligt vejr henlægges
gudstjenesten til selve Remisen.
Rie Mortensen, Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen

I missionsbefalingen i Mattæusevangeliet hører vi, hvordan
Jesus gav stafetten videre til sine disciple. Når han ikke selv
var der mere, skulle de fortælle budskabet om ham videre og
døbe dem, der troede på ham. Lige fra begyndelsen groede
kirken og troen altså af, at der var nogen, der fortalte det videre.
Vi hører ordene fra missionsbefalingen hver gang, der er
barnedåb. Efter dåben bliver forældre og faddere mindet om,
at det nu er dem, der skal fortælle det videre til det lille barn.
Missionsbefalingen kan også høres som en opfordring til i
det hele taget at dele både liv og tro med andre. Ydre mission
udspringer af missionsbefalingen. Gennem mere end 150 år
har mange i Danmark engageret sig i selskaber og organisationer, som ser det som deres særlige opgave dels at dele evangeliet med mennesker andre steder i verden og dels at hjælpe
disse mennesker, som ofte lever i de fattigste lande, sådan at
de kan finde en vej ud af fattigdommen.
I Ikast-Brande Provsti er Provstikomitéen for Folkekirkens
Kirke til Kirke samarbejde engageret i oplysning om Ydre
Mission og i samarbejde mellem kirker i Danmark og kirker
i Afrika og Asien. Provstikomitéen har repræsentanter fra de
fleste menighedsråd i provstiet.
Onsdag den 30. april kl. 19.30 inviterer Provstikomitéen til
årsmøde i Brande sognegård. To unge mennesker, Line og Anders, fortæller om deres ophold i Tanzania, hvor de arbejdede
som frivillige og Anne Torpegaard Dolmer fortæller om sit engagement i Danmission og om Danmission nu og i fremtiden.
Alle er velkomne til at deltage i årsmødet – det er en god lejlighed til at høre lidt om den særlige og udadvendte side af
kirkens arbejde, som kaldes Ydre Mission eller Kirke til Kirke
samarbejde.
Anne Torpegaard Dolmer

Konfirmationer 2015
26. april (7A) i Brande kirke
1. maj (7B) i Brande kirke
3. maj (7C) i Brande kirke

10. maj (7D) i Brande kirke
14. maj Uhre friskole i Uhre
	og Skærlund kirker

Willy Egmose trio opfører d. 6.april ”Kristi liv” - inspireret af Emil Noldes altertavle, hér med en detalje fra ”Korsfæstelse” (1912)

Aktiviteter i Brande Sogn
Onsdag d. 2. april kl. 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Forårets minikonfirmander fra 3. klasserne på Dalgasskolen deltager aktivt i gudstjenesten, og i forbindelse med
fællesspisningen i Sognegården holdes en lille afskeds
ceremoni for dem. Både nuværende/-, kommende/- og
tidligere minikonfirmander og konfirmander, forældre,
søskende, bedsteforældre, oldeforældre, venner og be
kendte, ja kort sagt alle er velkomne, og det hele er gratis.
Ved Rie Mortensen og Helle Søgaard.
Søndag d. 6. april kl. 19.30

PÅSKEKONCERT I BRANDE KIRKE
Tre sangsolister, Skjern Kirkekor og Willy Egmoses Trio
opfører ”Kristi liv”, et oratorium, inspireret af Emil Noldes
altertavle. Grundstammen er ni sange, der hører til hvert
sit billede på altertavlen. Digte og fællessalmer binder
historien sammen. Teksterne er af Lars Busk Sørensen,
musikken af Willy Egmose.
Onsdag d. 9.april kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Et billede, tre salmer, spændende orgelmusik og nye læsninger fra Bibelen - dét er en billedgudstjeneste. Ved Irma
Andersen og Arne Holst-Larsen.
Fredag d. 25.april kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN
Ved Arne Holst-Larsen

Onsdag d. 30.april 19.30

KIRKE TIL KIRKE (YDRE MISSION) I
SOGNEGÅRDEN
Se omtale s. 3.

Tirsdag d. 13.maj kl. 19.00

PILGRIMSGUDSTJENESTE MED VANDRING
FRA BRANDE KIRKE
Vi skal denne aften holde en gudstjeneste, som også indeholder en vandretur. Vi mødes foran Brande Kirke kl. 19.00
Efter gudstjenesten bydes deltagerne på et lille traktement
i Brande Kirke, som menighedsrådet står for. Aftenen slutter omkring kl. 20.00. Ved sognepræst Rie Mortensen samt
Brande menighedsråd.
Lørdag d. 17. og d. 24. maj kl. 9.30 – 12.30.

KORØVNING FOR ALLE, DER HAR LYST, I
SOGNEGÅRDEN
Brande Menighedsråd, Brande Folkekor og organist Irma
Andersen tager del i Brande bys 100-års jubilæum som initiativtager til et stort jubilæumskor for alle, der har lyst til
at medvirke. Der øves i sognegården: d. 17. og d. 24. maj
samt i Remisen d. 31. maj. Koret skal medvirke ved åbningen og afslutningen af festugen. Af hensyn til planlæg
ningen må man gerne tilmelde sig hos Irma Andersen, tlf.
97182682 eller på mail: brandeorganist@gmail.com
Torsdag d. 22. maj kl. 19.30

FORÅRSKONCERT I BRANDE KIRKE
Brande Kirkekor, Brande Folkekor og Brande Vokalensem-

Rie Mortensen inviterer igen på en spændende pilgrimsvandring i Brande by d. 13.maj

ble synger bl. a. skønne forårssalmer og – sange under ledelse
af organist Irma Andersen. Anne Grethe Christiansen sidder
ved orglet og sognepræst Arne Holst-Larsen står for tekstlæsningerne.
Fredag d. 30. maj kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN
Ved Anne Dolmer

Torsdag d. 5.juni kl. 14.00

GRUNDLOVSDAG I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Årets grundlovstaler hedder ANDERS THYRRING ANDERSEN
og er bosat i Aarhus. Hvis naturen arter sig, ja, så vil solen
skinne og rododendronen være sprunget ud. Folkekoret vil
synge og der kan købes øl og kaffe. Banen vil således være
kridtet op til en festlig markering af friheden og fællesskabet
i vores land.
Mandag d. 9.juni kl.11.00 (2.pinsedag)

UDENDØRS GUDSTJENESTE VED REMISEN
Se omtale på side 3.

Onsdag d.18.juni kl.18.00

KIRKETUR TIL NØRREMARKSKIRKEN I VEJLE
En af Danmarks mest spændende kirkekunstnere, Peter
Brandes, har udsmykket Nørremarkskirken i 2013 på fantastisk vis. Vi ser nærmere på dette med en kyndig vejleders
hjælp og drikker bagefter kaffe i Ungdomshuset ved siden af.
Tilmelding nødvendig på kordegnekontoret. Pris: 50 kr. Afgang fra N.I.Møllers plads.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Onsdag d. 21.maj kl. 16.30.

ÅRETS UDFLUGT:
VEDERSØ PRÆSTEGÅRD.
Den koster denne gang 200 kr.
Tilmelding til Birgit Buchbjerg (97 18 31 10) eller Arne
Holst-Larsen (97180191)
Mandag d. 26.maj kl. 19.30.

”SYNG-SOMMEREN-IND” I REMISEN
Folkekoret medvirker som sædvanligt. Alle er hjerteligt
velkomne.

Indre Mission Samfund
Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.

Børneklubben

APRIL
Torsdag d. 3. kl. 19.30
Torsdag d. 10. kl. 19.30
Torsdag d. 24. kl. 19.30
Mandag d. 28. kl. 14.30

”Os, det er bare os”.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved missionær Egild Jensen, Rønde: ”Jesus
kom forbi – Tempelrensningen”. Indsamling til
Indre Mission i Danmark.
Eftermiddagsmøde ved missionær Villy Sørensen,
Hammel.

MAJ
Torsdag d. 1. kl. 19.30
Torsdag d. 8. kl. 19.30
Torsdag d. 15. kl. 19.30
Torsdag d. 22. kl. 18.00
Mandag d. 26. kl. 14.30

Fælles bibelkreds ved kreds 5.
Møde ved missionær Poul Erik Hansen, Farsø:
”Nådegaverne i praktisk udførelse”. Indsamling til
Indre Mission i Danmark.
Sangaften ved Else Jensen.
Familieaften ved bestyrelsen med fællesspisning.
Pris for hele aftenen: Voksne 60 kr., 10-18 år 40 kr.,
under 10 år gratis.
Eftermiddagsmøde ved missionær Bjarne
Lindgren Christensen, Ringkøbing.

JUNI
Torsdag d. 5. kl. 19.30
Torsdag d. 12. kl. 19.30
Mandag d. 16. kl. 14.30
Fredag d. 20. kl. 19.30
20.-22.

Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Bilorienteringsløb ved Jan Hove Nielsen.
Eftermiddagsmøde ved pastor Anne Dolmer,
Brande.
Midsommerfest ved kreds 7.
Indre Mission holder Årsmødefestival på
Mørkholt Strand Camping.

Alle børn 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 mange spændende aktiviteter.
Kontingent: 100 kr. halvårligt.
Kontakt: Kirsten Laursen, tlf. 97 18 23 57

Juniorklubben

For alle drenge og piger fra 4. klasse og
opefter. Vi mødes hver mandag kl. 19.3021.00 i missionshuset, Herningvej 2. En aften om ugen med nyt fra Bibelen, aktiviteter,
kammeratskab, sjov, alvor og udfordring.
Kontakt: Anton Skovbjerg, tlf. 97 18 36 23

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 Moesgaard Klausen,
tlf. 23 44 00 53.

www.im-brande.dk

Sædekornet er på vej mod jorden og spirer, mens menneskene sover og uden at de kan se det.
Detalje fra Nørremarkskirken i Vejle, som Peter Brandes udsmykkede i 2013. Se også forsiden.

I tavsheden er begyndelsen
Konfirmandundervisning foregår på mange forskellige måder.
Hver anden gang er vi i sognegården. Hver anden gang er vi i
kirken. Hvis vi da ikke lige er på udflugt et helt tredje sted. Nuvel,
når vi er i kirken, så begynder vi altid med en kort morgendagt,
et ritual, hvori en lille øvelse er indlagt: Vi er stille sammen i hele
2 minutter. Det går fint i 7C og 7D; det de to klasser, som jeg har
den glæde at have i år. Nu fik jeg vist sagt ”øvelse”; det kunne lyde
som om, at det var en slags leg. Måske, men det er absolut ikke
en stilleleg for stillelegens egen skyld. Nej, baggrunden er den, at
der er meget larm og flimmer i vores tilværelse – måske så meget
som aldrig nogensinde før? Det er ikke godt at vide, for ifølge
Prædikeren i det Gamle Testamente har menneskene altid haft
”så mange mærkelige ting for.” I hvert fald gælder det nu om at
blænde af for disse ting - for en stund. Den allestedsnærværende
smartphone er f.eks. efterladt i skoletasken; nu skal den ikke
aflede os. Nu er vi tavse, der er ingen larm. Kun trafikkens lette
duven fra Storegade kan høres. Ingen siger noget. Heller ikke
præsten. Vi er alle sammen stille for Gud.
Søren Kierkegaard siger:
“Du skal i dybeste forstand gjøre dig selv til Intet for Gud, lære at
tie; i denne Taushed er Begyndelsen, som er først at søge Guds Rige.”

Kierkegaard er altså af den opfattelse, at tavsheden er begyndelsen. Men til hvad? Til at lytte og til at modtage. Til at søge Guds
rige – først (og ikke alt muligt andet). Når vi har lært at tie (stille)
så rører vi ved en gudstjenestes inderste mening: at vi skal holde
kæft, for at Gud kan tale til os. Så noget nyt kan gives os.
Digteren Søren Ulrik Thomsen har gjort sig nogle betragtninger
over de velkendte ord ”udvikling” og ”afvikling.” Det første er
normalt positivt, det sidste normalt negativt ladet. Han vender
det imidlertid om og siger, at i gudstjenesten drejer det sig ikke
om udvikling, men om afvikling. Alle de ting som fylder i vores

tilværelse, alle de fænomener, som vi ellers sammenligner hinanden med: begavelse, penge, udseende m.m.m., ja, alle disse ting
skal afvikles. Lad tankerne på dem blive i våbenhuset! Hvorfor?
For at vores fælles menneskelighed skal få lov til at stå tilbage,
den som er skabt til Guds kærlighed og som ikke kan undvære
den. I tavsheden før modtagelsen af denne kærlighed bliver vi
alle ens. Vores forskelligheder fortoner sig. Vi er nu blot mennesker, hvilket er fint nok, når Gud taler til os. Fællesskab er ved
at opstå.

Kierkegaard brugte betegnelsen ”Guds Rige” om dét – en vending han har fra ham selv, altså Jesus. Det er den tilstand, hvor
Guds ord forbinder sig med os og vi lever af det, stoler på det. Men
da det nu er genstridige mennesker, vi taler om, så kan det godt
være at Gud skal væbne sig med stor tålmodighed. Derfor er et
af de smukkeste billeder på Guds rige dét om sædekornet, som
lægges ned i jorden, ned til ”Guds skabermørke”. Det spirer uden
at menneskene har gjort noget for det, faktisk mens de sover og
uden at de kan se det. Og som det tager tid for et korn at spire og
bære frugt, så tager det også tid for os at forstå helt til bunds. Vi
er foreløbige og ikke fuldendte.
Processen kan ikke fremskyndes, modning tager tid, ellers er der
tale om tvangsmodning. Vi kan ikke skyde genvej ved rastløst
og utålmodigt at google os til et hurtigt resultat, hvad angår li
vets mysterium. For alt, hvad der virkelig betyder noget, ja, det
går langsomt. Der kræves tålmodighed. Gud behøver et helt liv
at arbejde med, nemlig lige præcis vores liv. Og Gud har god tid.
Gudskelov.
I kirkerummets stilhed, i fællesskabet mellem vores meget forskellige konfirmander er processen sat i gang.
Arne Holst-Larsen

www.brandekirke.dk

1914: En ung mand er på vej til Brande. Noget stort er i vente.

Hvad vil du da med dit elskerhjerte!

Alligevel er der grund til at dvæle lidt ved toget som sådan, for
det satte en global tendens i gang. Man kunne f.eks. tage toget
til København, hvorfra man kunne tage båden til Amerika. Det
gjorde bl.a. min morfar i 1923 (han kom heldigvis hjem igen - og
derfor er jeg præst i Brande i dag!). En anden mand, som kom
til USA var digteren Johs. V. Jensen og han rejste rundt med toget derovre. Han skrev i 1906 et digt som hedder ”På Memphis
station.” Selv om det altså har over 100 år på bagen, så er det
stadig topmoderne i 2014. Det handler om en ung mand, som
gør ufrivilligt ophold på stationen i Memphis, Tennessee (USA)
på grund af uregelmæssigheder på banelinjen. Regnen siler
ned, det er gråt i Memphis og det trækker ud. Hvad skal han da?
Skal han stå af i hullet Memphis, så at sige gå i land og dér finde
sig en sød, rødmosset Memphispige, tegne en livsforsikring og
starte et savværk i byen – ”som andre mennesker.” Men nej,
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

måske er græsset grønnere på den næste station, måske lurer
lidt bedre muligheder omkring det næste hjørne. Tænk sig,
hvis man gik glip af noget! Tænk sig hvis der var noget man
kom til at forsømme! Eller fortryde! Så siger den rådvilde unge
mand alligevel til sig selv:
Fat dig også du, Uforsonlige!
Vil du aldrig glemme, at man lovede dig Evigheden?
Forholder du Jorden din arme Taknemlighed?
Hvad vil du da med dit Elskerhjærte?

Det rastløse vægelsind i 1906, som mildest talt ikke er gået af
mode i 2014, længes efter at slå sig ned. Nægt ikke jorden, altså
dette sted, din kærlighed! Hvor vil du ellers vende dit elskerhjerte hen? Du er trods alt ikke et lufthavnsmenneske uden
et postnummer eller for den sags skyld turist i tilværelsen for
altid – uden rod nogetsteds. Det perfekte ”på en anden side af
hækken” er det godes fjende. Forsømme og fortryde er nu en
gang livets vilkår. Gå dog i land!

Mangen en mand eller kvinde har slået sig ned med deres ”elskerhjerter” i Brande. Vi sagde ganske vist, at dette hedens
”Memphis” kun var et gennemgangssted på vej mod nye hori
sonter for folk med visioner. Byen fortjente max. et par år af
vores perfekte liv og passede ikke ind i de overordnede planer.
Men det blev til et helt liv på godt og ondt. Efterhånden som vi
levede, indså vi, at i Brande er der ikke perfekt men trods alt
godt at være. Det hænger sammen med, at det vigtigste ikke er
det, som vi nu når, men det som når os. Det vi har valgt fylder
uendeligt lidt i forhold til det, som har valgt os. En kvinde. Et
savværk. En by. Et tilhørsforhold. Gudskelov.
Tillykke til Brande med de mange transportveje der har ført
os TIL byen!
Arne Holst-Larsen

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

I 1914 kom eventyret til Brande. Igennem jernbanen blev vi i
princippet forbundet med hele den mangfoldige togverden,
som tog sin begyndelse i England i 1825. På et tidspunkt, hvor
bilen ikke var hvermandseje, sørgede toget for at et menneske
kunne komme ret langt omkring. Toget er der stadigvæk og
dets tilstedeværelse i 100 år vil blive fejret på behørig vis i
år – ikke mindst fordi Brandes vokseværk i årene efter 1914
kan tilskrives jernbanens tilstedeværelse i byen. Brande kirke
blev f.eks. for lille og måtte som følge af væksten udvides med
tre sideskibe nogle år senere. I mellemtiden er der kommet
andre transportmidler til: Bilen f.eks. Og vi får snarest ”Totalanschluss” til motorvejsnettet, så fremtiden er sikret. Dertil
kommer, at branditter overvinder svimlende afstande og tager
gnidningsfrit på arbejde i Rusland, på forlænget weekend i Flo
rida og påskeferie i Malaga med flyveren fra vores allesammens
Billund airport. Det lille langsomme futtog blegner en anelse
sammenlignet med disse hjælpemidler og muligheder.

