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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”
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
(lukket 24.12 og 31.12)

BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE
Rikke Nørulf
Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240
brandekirkegaarde@mail.dk
Åbningstider
Man til fre kl. 9–11
(lukket 24.12 og 31.12)

Formænd
- menighedsrådene

Brande: Poul Brønnum
Tlf. 97 18 00 16

Uhre: Holger Olesen
Tlf. 97 18 70 61
Skærlund: Hanne Frandsen
Tlf. 97 18 26 57
www.brandekirke.dk

Gæstelærere fra Myanmar
(Burma)

Hvordan mon det er at bo i en fattig landsby i Myanmar? Kan
man selv gøre noget for at få det bedre? Hvordan er det at
være kristen i et land, hvor de fleste er buddhister? Dette og
meget mere skal konfirmanderne høre om, når de får besøg af
Naw Eh Thi Phaw fra Myanmar og Anna Olsen fra Danmark
i slutningen af februar. Gæstelærerne kommer i forbindelse
med Konfirmandaktion, som er et undervisnings- og indsamlingsprojekt for unge. De voksne får dog også glæde af de to
gæstelærere, da de er med til fredagscaféen den 28. februar.
Arne Holst-Larsen og Anne Dolmer

Fredagscafeen løber af stablen den
sidste fredag i hver måned således
d. 28. februar og d. 28. marts.

Nye kirketjenere i Uhre kirke
P.g.a. fraflytning har Tina Lütje Andreasen opsagt sin stilling
som kirketjener i Uhre kirke. Vi var glade for samarbejdet i
den tid, det stod på, og ønsker Tina alt godt fremover. Kirketjenerstillingen bliver fremover delt mellem to personer,
nemlig Jette Iversen (Uhre) og Henry Kristensen (Blåhøj).
Begge har tidligere virket som afløsere i kirken.
Menighedsrådet i Uhre

Jette Iversen

Henry Kristensen

1.

Salmedigteren Holger Lissner gæster Brande sognegård d.25.februar (fotograf: Christian Roar Pedersen)

Aktiviteter i Brande Sogn
Søndag d. 2. februar kl. 19.00

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I BRANDE
KIRKE
Ungdomsgudstjeneste for konfirmander og deres forældre
ved Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen.

som i mange år var sognepræst i Sønder Bjert, skriver selv
flittigt og har været initiativtager til udgivelsen ”Lysets
utålmodighed”, Unitas 2011, med salmer af tolv af vor tids
salmedigtere.
Fredag d. 28. februar kl. 9.00

Onsdag d. 5. februar kl. 19.30

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN

Et billede danner grundlag for aftenens gudstjeneste. Ved
Irma Andersen og Arne Holst-Larsen. Næste billedgudstjeneste: 5.marts

Søndag d. 2. marts kl. 14.00

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Torsdag d. 20. februar kl. 16.30

FORTÆLLETIME I BRANDE KIRKE
Anne Dolmer påbegynder en ny række af fortælletimer for
de 4-6-årige. Læs nærmere på hjemmesiden.
Tirsdag d. 25. februar kl. 19.30

MED HOLGER LISSNER I SALMEVÆRKSTEDET - I BRANDE SOGNEGÅRD
I den sidste generation er der dukket en ny flok salmedigtere op, som hver på sin vis prøver at sætte ord og toner på
det, der kan tolke vores liv i lyset af evangelierne. Salmedigteren Holger Lissner vil i dette foredrag give eksempler
på, hvordan nogle af disse digtere skriver salmer. Hvordan
er disse salmer sammenlignet med de gamle? Er der nogen
af dem, som kan berige gudstjenesterne? Det skal vi se på,
prøve at synge nogle af dem og drøfte det. Holger Lissner,

Ved Anne Dolmer. Med gæstelærere fra Myanmar. Se også
forsiden.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE I SKÆRLUND
KIRKE
Rie Mortensen arrangerer igen i års fælles fastelavnsgudstjeneste i Skærlund kirke med efterfølgende tøndeslagning
i Skærlund forsamlingshus. Der er præmier til den bedst
udklædte - både i drengerækken og pigerækken.
Søndag d. 9. marts kl. 11-14.00

SOGNEINDSAMLING

I lighed med tidligere år er der indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp i de fleste sogne i Danmark den 9. marts. De
indsamlede penge bliver brugt til bekæmpelse af sult
blandt verdens fattigste. I 2014 er der særligt fokus på
Etiopien. I Brande er FDF og menighedsrådet gået sammen om at stå for indsamlingen. Man kan tilmelde sig
som indsamler til sognepræst Anne Torpegaard Dolmer
på sms 29622901 eller til Poul Bagger Thomsen på mail

1.

Folkekirkens Nødhjælp salmer ind til verdens nødstedte d. 9.marts. Du kan også være med.

poul@fdfbrande.dk. Man kan også tilmelde sig centralt via
Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside. Der er brug for mindst
36 indsamlere. Mød op i sognegården kl. 11 og få en rute. Der
er lidt frokost, før I går ud, og en kop kaffe, når I kommer tilbage. I er også velkomne til at komme til gudstjeneste først.
Det er kl. 10 i Brande kirke.
Onsdag d. 12. marts kl. 19.30

SPIL-SAMMEN-AFTEN I UHRE KIRKE
Mens vi venter på forår, indbyder vi til en hyggelig og livsbekræftende aften med sang, musik og oplæsning ud fra
temaet ”Livets under”. Vi skal synge nogle af de dejlige forårssange- og salmer og Anne Torpegaard Dolmer læser tekster
om liv fra både Bibelen og digtningen. En række lokale kræfter
medvirker med forskellige musikindslag. Aksel Rauff synger
viser, Arne Torpegaard Dolmer spiller guitar, Karen Guldbrandt synger og Jørgen Nickelsen m.fl. spiller folkemusik.
Menighedsrådet serverer en kop kaffe undervejs.
Fredag d. 28. marts kl. 9.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN
Ved Rie Mortensen

Fredag d. 28. marts kl. 17.30-21.00

VERDENSMIDDAG I SOGNEGÅRDEN
Menighedsrådet inviterer til middag og fællesskab på tværs
af kultur og tro. Kom og smag på hinandens mad og hør
fortællinger fra alverdens lande og folk. Alle er velkomne.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Mandag d. 17. februar kl. 19.30 i sognegården

Forstander Jørgen Carlsen, Testrup
Forundringsparathed.

Onsdag d. 19. marts kl. 19.30 i sognegården

Provst Elof Westergaard,
Silkeborg:

Hvad er det vi tror på? Levende gudsbilleder i kunst og
digtning.
Onsdag d. 21. maj kl. 16.30

Udflugt til vedersø præstegård
Hold øje med Brande Folkeblad.

Arrangementerne foregår i Sognegården.
Alle er hjerteligt velkomne.

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

Børneklubben

Februar
Torsdag d. 6. kl. 19.30

Onsdag d. 19. kl. 19.30
Onsdag d. 20. kl. 19.30

Generalforsamling. Forslag skal afleveres til
formanden senest d. 23. januar.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Vinterstævne: Begge aftener taler undervisningskonsulent Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen,
Børkop.
”Kødets gerninger og Åndens frugt” (Gal. 5, 13-16).
”Åndens gaver” (1. Kor. 12, 1-31).

Torsdag d. 27. kl. 19.30

Møde ved rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre.

Torsdag d. 13. kl. 19.30

Mandag d. 24. kl. 14.30

Eftermiddagsmøde ved missionær Bjarne
Hvidberg, Tistrup.

JANUAR
Onsdag d. 5. kl. 14

Torsdag d. 6. kl. 19.30
Torsdag d. 13. kl. 19.30

D. 14.-16.
Torsdag d. 20. kl. 18.00
Torsdag d. 27. kl. 19.30
Mandag d. 31. kl. 14.30

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
Fælles møde i Give ved Henning Hollesen:
”Jesus Kristus – altid den samme”.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen,
Sorø.
Samfundslejr på Hestlund Efterskole.
Familieaften ved børneklubben med fællesspisning. Pastor Anne Dolmer, Brande, medvirker.
Pris for hele aftenen: Voksne 60 kr., 10-18 år 40 kr.,
under 10 år gratis.
Møde ved missionær Per Dyrholm, Skarrild.
Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder Jens Ole
Nielsen, Hvide Sande.

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

Diakoni og mission er kirkens udadvendte side.

Ind af døren og ud af døren!
En kirkedør er som regel lavet af et solidt materiale. Man kan
ikke åbne den uden at den giver lyd. Man skal lægge lidt kræfter
i, når man trykker på håndtaget eller drejer på slåen. Det minder
os om, at det er en særlig dør ind til et særligt sted.

Vi går ind i kirken for at høre, at vi er Guds børn. Herinde i det
særlige rum med højt til loftet bliver vi mindet om, at livet er
stort – både når vi kommer med vores glæde over et nyt liv eller
over kærligheden og når vi kommer med vores sorg over, at et liv
er slut. Vi kommer for at finde trøst eller for at få livsmod. Vi kommer for at høre, at vi er tilgivede. Og med alle de gode ord i ryggen
kan vi vende tilbage til hverdagen.
Men der er to bevægelser gennem kirkedøren. Og bevægelsen
ud igen er mindst ligeså vigtig som bevægelsen ind. Det at være
kirke handler nemlig ikke alene om det, der foregår i kirkerummet. Det handler heller ikke kun om, hvad vi hver især kan få ud
af det. At være kirke betyder også, at vi er en del af et fællesskab.
Når vi går ud af døren, bliver vi sendt ud i et fællesskab i vores
egen by. Men vi bliver også sendt ud i et større fællesskab af mennesker i verden. ”Det skal have en betydning”, kender jeg en, der
ofte siger. Og det betyder, at det ikke kun handler om mig og mit
liv – det handler også om de andre og deres liv. Kristendom hand
ler altså ikke alene om de ord, vi hører – det handler også om,
hvad vi gør.

Det har gennem tiden haft konsekvenser på mange måder. Det
er f.eks baggrunden for, at kristne mennesker gennem tiden har
engageret sig i socialt arbejde som Kirkens Korshær med varme
stuer og herberger for hjemløse og misbrugere. Den slags socialt
arbejde kaldes også diakoni. Det betyder tjeneste.
Det er også baggrunden for, at mange kristne i tidens løb har
været optaget af mission. Det betyder sendelse. Drivkraften har
været, at andre folk i verden også skulle have mulighed for at

høre det kristne budskab, som vi selv har hørt og også få hjælp
ud af et liv i fattigdom.

Diakoni og mission er kirkens udadvendte side. Det er det, der
foregår, når vi er gået ind af kirkedøren og gået ud igen for at
dele vores liv og vores tro med andre. Jeg tror også det er kirkens
lunger, for en kirke og en menighed, der har nok i sig selv, sygner
hen og dør til sidst af mangel på luft.

I løbet af foråret kommer vi til at opleve flere eksempler på
kirkens udadvendte side. Noget af det er omtalt andre steder i
kirkebladet. I februar får både konfirmander og Fredagscafé
besøg af en ung kvinde fra Myanmar, som arbejder i en lokal kristen organisation, der laver udviklingsprojekter i fjerne landsbyer. I marts er der sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp,
hvor vi håber, at mange vil bruge et par timer. I april inviterer
Folkekirkens Kirke til Kirke Samarbejde i Ikast-Brande til en aften i sognegården. De sender bl.a. unge volontører ud til kirker
i verden. Bagefter tager de unge rundt i vores lokalområde og
fortæller om deres oplevelser. Kirke til Kirke Samarbejdet har
til opgave at inspirere til, at mission også er en af de opgaver,
vi tager os af. Til mødet i sognegården har jeg fået til opgave
at fortælle om Danmission, en kirkelig missions- og udviklingsorganisation, som jeg i mange år har været engageret i. Men
verden er ikke kun et sted derude – verden er kommet til Brande!
Vi mødes, når vi køber ind. Vi bor i den samme by – men kender vi
hinanden? Brande har udviklet sig til en by, hvor der bor mange
nationaliteter og hvor mange kulturer og religioner er til stede.
For nogen er det måske lidt utrygt, at verden forandrer sig – men
det kunne jo også være en rigdom, at vi bliver mindet om, at livet
kan leves på mange måder. I løbet af foråret vil der derfor blive
arrangeret en Verdensmiddag i sognegården, hvor vi mødes på
kryds og tværs af kulturer for at spise sammen. For som et slogan
engang lød: Kendskab gi’r venskab.
Anne Torpegaard Dolmer

www.brandekirke.dk

Hans lys skinner i mørket. Og selv det mørkeste mørke kan ikke få bugt med det.

Lyset er forskellen mellem intet og noget

Selvom den gamle helligdag blev afskaffet i 1770, så er det alligevel oplagt at tage den frem – for er der noget vi har brug for
midt om vinteren, så er det da lys.

Når vi slår op i Bibelen, så er lyset det helt grundlæggende.
Det er det første, Gud skaber. Det er forskellen mellem intet
og noget. Intet – det er mørke og tomhed og øde og det urhav,
man kan drukne i. Det er natten med dens underlige drømme
og mareridt. Det er frygten og mørkeskrækken. Spøgelserne i
skabet. Døden, der rækker sine krogede fingre ud efter os. Det
er mørket i bunden af vores sind, der får os til at gøre ting, vi
fortryder. Eller hvis der er mørke nok: Ikke fortryder.
Intet. Det er der, hvor der hverken er retning eller mening.
”Tomhed og øde” står der i skabelsesberetningen. ”Tohu va
bohu” hedder det på hebraisk. Det er larm og uorden og storm
og kaos.Men Gud sendte sit skabelseslys ind i mørket. Derfor
bliver det ikke ved med at være nat. Efter natten kommer der
en morgen. Solen kommer frem. Ud af nattens intet vokser dagens noget frem sammen med glæde og ny energi. Derfor bliver
det ikke ved med at være vinter. Efter mange mørke og kolde
og triste dage, vender lyset og varmen tilbage. Vinterdepressionerne lægger sig til ro igen. Vinterblege mennesker springer
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

ud i foråret. Når vi ser vores liv i Guds skabelseslys kan vi leve i
håb om at det ender godt. At vores liv ikke er tohu va bohu, men
at der er sammenhæng og mening. At liv vinder over død. At
glæde vinder over sorg. At kærlighed vinder over had og fred
over krig. Ligesom lyset, der fortrængte mørket, da Gud på den
første dag begyndte at fortælle verden frem med sine egne ord.
Ligesom solens livgivende lys skinner på os og minder os om
det skabelseslys, der forvandler intet til noget – sådan lever vi
også af, hvordan vi ser på andre og hvordan de ser på os.
Hvis vi ser ind i et andet menneskes øjne, så skinner der virkelig
lys i dem! Øjet er sjælens spejl og skabelseslysets brændpunkt.
Vi kan slukke det lys. Det har vi magt til. Vi kan også tænde lyset i en andens øjne. Det har vi også magt til. På den måde er vi
Guds medskabere af andres liv mellem lys og mørke.

Men når vi mødes i kirken er der mere end de lys, vi selv har
tændt. Her er også mere end det lys, vi kan få øje på, når en andens øjne hviler på os med venlighed eller kærlighed.

Her bliver alle vores egne lys til tegn på det lys, som mørket ikke kan få bugt med. Selv når vi tror, at nu er der uigen
kaldeligt slukket for lyset – nu er der ikke mere håb, nu er der
ikke mere kærlighed, nu er der kun tomhed og øde og tohu va
bohu tilbage – så påstår ordene, vi hører i kirken, at Guds lys
stadig skinner.
Hans lys skinner i mørket. Og selv det mørkeste mørke kan
ikke få bugt med det.

Søndag den 2. februar kl. 19.00 er der ungdomsgudstjeneste
for konfirmander og andre unge og deres familier. Og det er
naturligvis lyset, der er i centrum!
Anne Torpegaard Dolmer

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

Den 2. februar kaldes fra gammel tid kyndelmisse. På den dag
fejrede man i den katolske tid, at Jomfru Maria igen var ren ef
ter Jesu fødsel. Dengang blev en kvinde nemlig regnet for uren
i 40 dage efter en fødsel. Samtidig velsignede man de lys, der
skulle bruges i kirken i løbet af året. Kyndel er et andet ord for
ordet Kandelaber, altså lysestage. Som med mange andre særlige dage i løbet af året, blev kyndelmisse også brugt til at tage
vejrvarsler: Det skulle helst blæse så voldsomt, at ”18 kællinger
ikke kunne holde den 19. ved jorden” – for så ville vinteren
snart være slut.

