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Forsidefoto: Påskelyset bæres ind i Brande kirke. I år sker dette også i Skærlund kirke – påskelørdag.
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Jan Østergaard stopper
Jan Østergaard har, efter 16 år som organist ved Skærlund
Kirke, valgt at stoppe. Jan har med sit orgelspil, sin væremåde
og sin lokale forankring haft stor betydning for kirken, hvilket
vi gerne vil takke for.

Søndag den 10.januar blev det efter gudstjenesten markeret
med en afskedsreception i Skærlund forsamlingshus. Her valgte mange at benytte lejligheden til at takke af med Jan.
Jans kontakter til musikskolen, kor og lokale musikere har
gjort, at mange dygtige mennesker har kunnet inddrages i
gudstjenester og koncerter - såvel børn som voksne. Tak for
samarbejdet
Skærlund Menighedsråd

Velkommen til
Else Marie Jensen
Else Marie Jensen fra Brande er ansat som ny organist ved
Skærlund Kirke fra 15.januar 2016. Else er til daglig lærer på
Dalgasskolen i Brande og er en erfaren og dygtig organist. Hun
har bl.a. været ansat som organistassistent ved Brande kirke.
Vi ser frem til samarbejdet og byder Else velkommen.
Skærlund Menighedsråd

Sogneaften med
Pia Fris Laneth
”Lillys danmarkshistorie — kvindeliv i fire generationer”. Forfatteren Pia Fris Laneth fortæller d. 24.februar (i sognegården)
150 års danmarkshistorie som en sprudlende familiekrønike,
hvor personerne på gulbrune billeder får mund og mæle.
Oldemødre med store børneflokke knokler hele livet for at
holde sulten fra døren, først som tyende, siden som gifte koner
uden stemmeret og forældremyndighed over deres børn. Mormoren fra en fattig, jysk landsby er på nippet til at dø i barselsseng, farmoren vokser op i et selvbevidst arbejdermiljø i et af
Københavns brokvarterer og forsørger sine uægte børn med
symaskinen, indtil hun finder sit livs kærlighed.

Forfatterens mor, Lilly, en drømmer fra et indremissionsk
hedesogn, bliver født i 1930 og kommer i ulykke som syttenårig. Hun foretager den lange rejse fra roemarkerne til
velfærdsdanmarks køkkenmaskiner og charterrejser.

Kort sagt masser af stolt kvindelig livskraft i en nærværende
danmarksfortælling om kjolernes længde, lønnens størrelse,
prævention, enlige mødre og kvindekamp for retten til at være
statsborger, for frihed — og sjov.
Menighedsrådet

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlingen søndag d. 13 marts 2016 (11.00-14.00) sætter
fokus på verdens fattigste kvinder. I mange lande er kvinders
rettigheder sikret i grundloven. Alligevel lider kvinder under
fysisk og psykisk vold og diskrimination - og de er ofte uvidende om, at de har rettigheder. Folkekirkens Nødhjælp oplyser kvinder om deres rettigheder, uddanner kvinder, så de fin
der styrke og stemme i både familien og samfundet, involverer
kvinder i aktiviteter, der forbedrer deres økonomi, fremmer
kvinders ret til at eje jord og modarbejder misbrug af og vold
mod kvinder. Brande Menighedsråd og FDF i Brande står igen
for indsamlingen i Brande. Vi har brug for mindst 36 indsamlere! Man kan tilmelde sig til Anne Dolmer på sms 29622901
eller til Poul Bagger Thomsen på mail poul@fdfbrande.dk eller
centralt via Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside. Vi begynder
med lidt frokost i sognegården kl. 11, hvor indsamlerne får en
rute. I er også velkomne til at deltage i gudstjenesten i Brande
kirke kl. 10.
Anne Dolmer

Konfirmationsdatoer 2017
30.april kl. 10.00: Præstelundskolen 7A i Brande kirke
7.maj kl. 10.00: Præstelundskolen 7B i Brande kirke

12.maj kl. 10.00: Præstelundskolen 7C i Brande kirke

14.maj kl. 10.00: Præstelundskolen 7D i Brande kirke
25.maj kl. 9.30: Uhre friskole i Skærlund Kirke
25.maj kl. 11.00: Uhre friskole i Uhre kirke

Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen

For 3. gang arrangeres der verdensmiddag i sognegården, nemlig d.5.marts

Aktiviteter i Brande Sogn
Fredag d.29. januar kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN
Jan Svendsen (nærmere præsentation unødvendig) tager
os med på et af verdens hårdeste cykelløb, nemlig ParisBrest t/r. Han gennemførte dette i sommeren 2015 i den
bedste tid for en mand på 60+ nogensinde. Han har givet
sin fortælling overskriften ”Viljen til at nå målet”.
Søndag d. 31. januar kl. 15.00

KONCERT I BRANDE KIRKE

Frederiksborg Slotskirkes Kantori synger bl.a. Mikkel Pettersons Chesterton-sange.
Søndag d. 31. januar kl. 19.00

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I BRANDE
KIRKE

Gudstjenesten er især for konfirmanderne og deres familier. Ved denne gudstjeneste fejrer vi Guds lys – midt i vinterens mørke. Kyndelmisse betyder ”lysenes messe”. Ved
Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen.
Onsdag d. 3. februar kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Ved Irma Andersen og Arne Holst-Larsen. Næste
billedgudstjeneste 2. marts.
Søndag d. 7. februar kl.14.00

FASTELAVNSGUDSTJENESTE I SKÆRLUND
KIRKE

Alle barnlige sjæle mfl. må meget gerne være udklædte.
Vi SLÅR KATTEN AF TØNDEN uden for kirken og varmer

os derefter inde i kirken med lidt godt til både til legeme
og sjæl. Menighedsrådet serverer kaffe, varm kakao, sodavand m.m. og vi slutter af med en kort andagt. Ved Rie
Mortensen
Onsdag d. 24. februar kl. 19.30

SOGNEAFTEN MED PIA FRIS LANETH

”Lillys danmarkshistorie — kvindeliv i fire generationer” –
se nærmere omtale side 3.
Fredag d. 26. februar kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Den svenske præst Tomas Sjödin har skrevet bogen ”Det
sker når du hviler” om det at hvile. Mange af hans overvejelser er blevet til, mens han lå på sofaen. Derfor kalder
han det for ”sofa-filosofi”. Anne Dolmer fortæller om bogen
og kommer med en række gode grunde til at stoppe op og
holde en pause.
Lørdag den 5. marts kl. 16-21.30

VERDENSMIDDAG I SOGNEGÅRDEN

For 3. gang inviterer menighedsrådet til Verdensmiddag
for nye og gamle branditter. Vi skal smage mad fra bl.a. Afghanistan, Sri Lanka og Danmark. Derudover skal vi høre
musik og fortællinger om livet fra flere lande. Årets scoop
er Andreas Andersen, som giver en opvisning i STOMP og
bagefter sætter deltagerne i gang. (Ordbog: optræden der
kombinerer bevægelse, rytme og lyd, idet deltagerne bruger forskellige redskaber og genstande som musikinstrumenter!) Alle er velkomne. Man kan tilmelde sig til kirke
kontoret. Se også annonce i Brande-bladet i marts.

Glæd dig til en medrivende fortælling, når Pia Fris Laneth gæster Brande sognegård med ”Lillys Danmarkshistorie”

Onsdag d. 9. marts kl. kl. 19.30

SPIL-SAMMEN-AFTEN I UHRE KIRKE
På den 7. dag skabte Gud hvilen – men vi har tit så travlt, at vi
overser betydningen af at stoppe op. Ved denne spil-sammenaften læser sognepræst Anne Dolmer korte afsnit om Tomas
Sjödins sofa-filosofi ud fra bogen ”Det sker når du hviler”.
Samtidig prøver vi at finde hvile og pausen i musikken. Ole
Dalsgaard, Kurt Lundsfryd Jensen og Arne Torpegaard Dolmer medvirker med alt fra guitar solo til guitar trio og Anne
Grethe Christiansen medvirker på orgel og Alice Tobiesen
med sang. Vi skal også mærke glæden ved synge i fællesskab.
Menighedsrådet serverer en kop kaffe undervejs.

Lørdag d. 26. marts kl. 22.30
og søndag d. 27. marts kl. 10.00

PÅSKENAT I SKÆRLUND KIRKE OG
PÅSKEMORGEN I BRANDE KIRKE
De tre sognes fælles påskefejring begynder sent lørdag aften
i Skærlund kirke. Vi mødes i den mørke kirke, men slutter
med at tænde opstandelsens lys. Påskemorgen fortsætter vi i
Brande kirke, hvor opstandelsens lys bæres ind til den fælles
festgudstjeneste.

Søndag d. 13. marts kl. 11.00-14.00

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Se nærmere omtale s. 3.

Onsdag d. 16. marts 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Afslutning med minikonfirmanderne. Alle er velkommen. Ved
Rie Mortensen
Torsdag d. 17. marts kl. 10.45

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Huskegudstjeneste er især for ældre på Engparken eller i Solskinscafeen, men også ældre på Brandlundparken eller ældre
som bor rundt i byen er hjertelig velkomne. Huskegudstje
neste er en gudstjeneste med særlig vægt på genkendelighed
og tryghed. Denne gang handler det om påske og påskesalmer.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Møderne finder alle sted i Sognegården og altid kl. 19.30

8. februar 2015

PROFESSOR OVE KORSGAARD
”Solskin for det sorte muld”
7. marts 2015

JOURNALIST ANDERS LAUGESEN
” Fra døberbevægelse til statsreligion”

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

FEBRUAR
Torsdag d. 4. kl. 19.30
Onsdag d. 10. kl. 19.30
Torsdag d. 11. kl. 19.30
Torsdag d. 18. kl. 19.30

Møde ved IM’s tidligere formand pastor Anders
Dalgaard, Øster Snede. Indsamling til IM i
Danmark.

Soldatervennestævne i Give missionshus ved tidl.
soldaterhjemsleder Knud Nielsen, Karup.
Generalforsamling. Forslag afleveres skriftligt til
formanden senest d. 28. januar.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Vinterstævne i Brande missionshus for Give og Brande:
Onsdag d. 24. kl. 19.30
Journalist Anette Ingemansen, Fredericia:
”Når Gud griber ind”, efter kaffen ”Mennesker,
jeg har mødt”.
Torsdag d. 25. kl. 19.30
Pastor Jon Poulsen, Gjern: ”At vandre med Gud”.
Mandag d. 29. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder
Ejnar Lindberg, Videbæk.
MARTS
Onsdag d. 2. kl. 14.00

Torsdag d. 3. kl. 19.30
Torsdag d. 10. kl. 19.30
Tirsdag d. 15. kl. 18.00
Mandag d. 21. kl. 14.30

Torsdag d. 31. kl. 19.30

Fælles møde i Give ved pens. rejsesekretær
Arne Olesen: ”De sidste tider og himlen”.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Sømandsmissionens aften ved sømandsmissionær Jørgen Knudsen, Aarhus.
Indsamling til Sømandsmissionen.
Fællesaften ved IMU med fællesspisning. Pris for
hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år samt IMU 25 kr.,
børn under 10 år gratis.
Eftermiddagsmøde ved missionær Christen Peter
Olesen, Ejstrupholm.
Møde ved pastor Alfred Kirketerp, Assing.

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 kr. (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: Jonas Eriksen, tlf. 28 97 63 44.

www.im-brande.dk

“Kristne burde ikke være et sekund i tvivl om, at deres religion overgår alle andre religioner.”

Den danske folkekirke mangler hår på brystet
Sognepræst Joachim Stender gav inden jul denne opsang i Politiken:
Det er i øjeblikket ekstremt pinligt at være præst i den danske
folkekirke.
Forleden kunne jeg i en prædiken læse, at en præst stillede
spørgsmålet: »Er kristendommen bedre end islam«? Hvorefter
han svarede: »Nej, det er den ikke. Den er bare anderledes«.
Kristne burde ikke være et sekund i tvivl om, at deres religion
overgår alle andre religioner. Men det er ikke det samme, som at
kristne ikke kan respektere andres tro.
For et par uger siden udtalte en præst, at Danmark burde tage
imod alle de flygtninge, der ønsker at komme ind i landet. Hun
begrundede det med ordet næstekærlighed. Men næstekærlighed er ikke i kristendommen det samme som at lukke forstanden totalt ned.
Første søndag i advent demonstrerede 80 mennesker foran
Vig Kirke. Sognets præst bekender sig, i en kirke, hvor opstandelsen fra de døde er et centralt begreb, til reinkarnationen. De
demonstrerende var mødt op for at støtte hende, og en af de tilstedeværende udtalte til pressen: »Kristendommen handler om
kærlighed, og folkekirken skal kunne rumme alt, der har med
kærlighed at gøre«.
Men i folkekirken er kærligheden forbundet med en nidkær
Gud. Nemlig ham, der påskemorgen opstod fra de døde. Og denne
Gud er ikke en stor åben ladeport, som slipper alt ind i det kristne
univers, uanset hvor kærligt det er ment.
I sin iver efter at være tolerant og åben er folkekirken ved at
afmontere sig selv og nedskrive kristendommen til en ufarlig
livsforståelse blandt mange.
Islamisterne har givet danskerne, bl.a. på baggrund af terrorangrebet i Paris og på Mali, et indtryk af, at religion er farligt.
Og det er religion også – ligesom politik og kærlighed.
Men det nytter ikke, at folkekirkepræsterne som modsvar
til den islamistiske fanatisme tæmmer den kristne Gud og udvander ham til et eller andet, man hygger sig med i juletiden, og
så ellers personligt står vidåben for alting.

I et samfund, hvor over 78 procent er medlem af folkekirken,
har folkekirken ikke hår nok på brystet til at fastholde det kristne
tankegods. Kirken vil være tolerant. Men hvis tolerance er det
samme som at lade alt passere, bliver tolerance til ligegyldighed.
Verdsligheden har sejret ad helvede til ud fra en sindssyg idé om,
at det verdslige er bedre end det religiøse.
Igennem årene er der sket en enorm forandring med de mennesker, der kommer som kirkegængere i folkekirken. Der var engang, da folk kom til kirken, som vismændene kom til det nyfødte
Jesusbarn. Der står om vismændene, at de »faldt ned og tilbad«
Gud. Men sådan går den moderne kirkegænger ikke i kirke. De
fleste kommer til kirken for først og fremmest at få det bedre
med sig selv.
Kirkegang er blevet terapi og præsterne terapeuter… Men
kirkegang er, hvis folkekirken havde hår på brystet, farligt. Der
burde stå en advarsel på døren ind til kirken ligesom på cigaretpakkerne. ’Kirkegang kan dræbe’.
Hvis man tager sin kristendom alvorligt, vil man andet end
overleve. Man er ikke bange for at tage et standpunkt og holde
fast på det og kæmpe for det. Det ville være enormt nemt, hvis
folkekirken ikke havde Gud og medmennesket og de kristne begreber om synd og opstandelse og dommedag. Så kunne man elske helt vildt.
Men sådan er det ikke. Den utæmmelige Gud og det krævende
medmenneske og et helt særligt tankegods er en del af kristendommens univers.
Glistrup fremførte i sin tid, at Forsvarsministeriet skulle have
en automatisk telefonsvarer, der sagde: »Vi overgiver os«. Jeg er
sikker på, at folkekirken snart får en telefonsvarer, der til alle
livsholdninger og religioner siger: »Vi overgiver os«.
Det vil mange synes er et flot udtryk for kristen åbenhed, tolerance og imødekommenhed.

www.brandekirke.dk

Påskemorgen bæres opstandelsens lys ind i den mørke kirke af den lokale Maria Magdalene.

”For er vi døde med Kristus,
tror vi også, at vi skal leve med ham”
Dette er nogle ord, som stammer fra vor tid, idet det er digteren Ole Sarvig, som står bag dem. Han forestiller sig, at alle
kirkers klokker ringer mod sky i ”gammelt kirkeland”, således
at der bliver en hel flod af lyd eller en stor koncert af overskud,
der forkynder den glæde, at Kristus opstod. Kirkerne dækker
hele landet med deres glædeslyd.

Og når menneskene så hører denne lyd, så bliver de lige så
glade, som Paulus i sin tid, da han udbrød: ”For er vi døde med
Kristus, tror vi også, at vi skal leve med ham”. Kirkens helt
grundlæggende budskab er, at Kristus et opstået og vi alle opstår med ham, når vi holder fast i ham.

I en del år har vi markeret denne glæde gennem mørke og lys:
Påskedag ved gudstjenestens begyndelse er kirken i Brande
helt mørkelagt. Langfredags mørke dominerer overalt. Så
høres der pludselig sang: Det er Maria Magdalene, som med et
par andre kvinder har været ude ved den grav, hvor deres ven
Jesus blev begravet. Her har de fået at vide, at Kristus er opstået, ”han er ikke her” (altså i graven). Nu kommer disse kvinder så syngende ind i den mørke kirke i skikkelse af kirkekoret
og med vores lokale Maria Magdalene i spidsen – Christina,
Camilla, Clara, Emma og Astrid har de f.eks. heddet i årenes
løb – og hun bærer opstandelsens lys op til alteret, hvor hun
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

så tænder alterets lys. Med lysets entré har kirken fået sit liv
tilbage. Opstandelsen ér kirkens lys.  Sådan vil vi også gøre det
i år. Og på den måde vil vi få fortalt det glædelige, at lyset har
sejret over mørket, fordi Kristus er opstået fra de døde.

I år udvider vi festlighederne, idet vi i Skærlund kirke holder
gudstjeneste påskenat, altså påskelørdag, kl. 22.30. Her skinner lyset også i mørket. Her gælder gudstjenesten det samme,
som i Brande påskemorgen, men med den særlige betoning,
at Kristus udkæmper en kamp, som han vinder: Han er lyset,
som mørket kæmper mod – og taber til. Han besejrer døden
og synden – for os. Dette guddommelige drama er også vores
personlige drama. Paulus udtrykker det således: ”For er vi
vokset sammen med Kristus i en død der ligner hans, skal vi
også være det i en opstandelse, der ligner hans”. Og hvor er
vi så vokset sammen med Kristus? Det er vi dåben. Der bliver
samhørigheden med livets Herre grundlagt. Derfor er der også
er særligt fokus på dåben denne aften. Dåbens lys er opstan
delsens lys.
Vi håber, at også du vil være med til at fejre påskens glæde til
disse stærke gudstjenester.
Påskelørdag d. 26.marts kl 22.30 i Skærlund kirke
Påskedag d. 27.marts kl. 10.00 i Brande kirke

Rie Mortensen, Anne Torpegaard Dolmer og Arne Holst-Larsen

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

På kirkeklokken i Sandby kirke på Sjælland kan man læse følgende inskription: ”I gammelt kirkeland kalder jeg kvinde, mand.
Som å til glædens flod: Kristus opstod!”

