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Ny kirketjener i Uhre

Nyt: Fredagscafé
– samvær, sang og fortælling
Det er ikke kaffe
hjertet forlanger,
heller ikke kaffehus,
men socialt samvær.
Kaffen er blot en undskyldning.
Sådan står der på en mur i Vejle ved indgangen til en café.
Men vi har brug for mere endnu end kaffe og socialt samvær. Vi har også brug for sang og gode historier og noget at
tænke over og snakke om.

Tina Lütje Andreasen er fra den første april ansat som kirketjener
i Uhre kirke. Hun er bosat i Uhre sogn og arbejder tillige som zoneterapeut. Menighedsrådet byder Tina velkommen til samarbejdet
omkring gudstjenester m.m.m. i kirken.
Samtidig tager vi afsked med Jette Møller Sørensen, som har været
ansat i Uhre kirke siden 2010. Tak for samarbejdet i denne periode,
Jette!
Menighedsrådet i Uhre

Fortælletime for børn
Tag dit barn eller barnebarn i hånden eller fyld bilen med børn fra
børnehaven og kom og hør nogle af de gode historier om Jesus og
hans venner!

Derfor vil vi gerne byde på formiddagskaffe i sognegården
4 fredage i efteråret og dermed give en undskyldning for
både socialt samvær, fællessang og fortælling eller korte
foredrag.
Præsterne I Brande skiftes til at stå for programmet eller
finder andre, der har noget på hjerte. Menighedsrådsmedlemmer står for det praktiske sammen med frivillige.

Fredagscafé er for alle, der ikke skal noget fredag formiddag – uanset alder. Vi mødes kl. 9 -11 den sidste fredag i
måneden.

Den første fredagscafe finder sted d.30.august. Anne
og Arne Torpegaard Dolmer fremstiller guldalderen i
fortælling, digt, sang og musik.
Præsterme

8 gange i efteråret er der fortælling, sang og leg for de 4-6 årige
i Brande kirke. Vi begynder torsdag den 26. september kl. 16.0016.45.

Der kommer mere information i næste kirkeblad, men jeg tager
gerne mod tilmeldinger allerede nu. Og hvis der er nogen, der har
lyst til at hjælpe mig, så sig endelig til!
Sognepræst Anne Torpegaard Dolmer

7A klar til konfirmation i kirken.

Forår er konfirmationstid. Her ses Anna, Sara, Natalie, og Olivia fra 7A efter deres konfirmation på St. Bededag i Brande kirke.

Aktiviteter i Brande Sogn
Tirsdag d. 13. august kl. 15.15.

Torsdag d. 22. august kl. 14.00

Korskolen, der er en forskole til kirkekoret, øver i Sognegården, Storegade 10, hver tirsdag kl. 15.15-16.15.

Efter gudstjenesten (ved Anne Dolmer) er der kaffebord
og underholdning i Brande sognegård (ved Arne HolstLarsen).

Tirsdag d. 13. august kl. 19.00

BRANDE FOLKEKOR STARTER OP EFTER
FERIEN

KORSKOLEN TAGER IMOD NYE SANGGLADE
DRENGE OG PIGER FRA 9 ÅR OG OPAD
Yderligere oplysninger fås hos organist Irma Andersen, tlf.
97182682.

PILGRIMSVANDRING FRA SKÆRLUND KIRKE
TIL UHRE KIRKE
Vi mødes foran Skærlund Kirke kl. 19.00 og vandrer derefter ad snørklede stier til Uhre Kirke. Det bliver en vandretur på ca. 5 km. Efter gudstjenesten serveres et lille
traktement i Uhre Kirke, hvorefter der vil være arrangeret
transport tilbage til Skærlund Kirke. Arrangementet slutter kl. 22.00. Ved Uhre Menighedsråd og Rie Mortensen.
Onsdag d. 21. august kl. 19.00.

INTROGUDSTJENESTE FOR DE NYE KONFIRMANDER OG DERES FORÆLDRE
Besked herom senere.

ÆLDREGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Torsdag d. 22. august kl. 19.30.

Nye sangere er velkommen.

Koret øver i Sognegården, Storegade 10, hver torsdag kl.
19.30-21.30.
Yderligere oplysninger fås hos organist Irma Andersen,
tlf. 97182682.
Uge 35

KONFIRMANDUNDERVISNING BEGYNDER
Nærmere besked senere. Se også hjemmesiden.
Fredag d. 30.august kl. 9.00 til 11.00

NYT: FREDAGSCAFÉ – SAMVÆR, SANG OG
FORTÆLLING
Se omtale på side 3.

Konfirmation i Uhre kirke på Kr. Himmelfartsdag. Konfirmanderne er klar.

Uge 37

MINIKONFIRMANDER BEGYNDER
Børnene i 3. klasserne på Præstelundskolen og Uhre Friskole
får i dette efterår chancen for at blive minikonfirmander og
dermed lære kirken og kristendommen nærmere at kende
gennem fortælling, leg og sang. Undervisningen begynder
i september (i uge 37). Oplysninger om nøjagtigt tidspunkt
følger senere.Kirketjener Helle Søgaard, og sognepræst Rie
Mortensen er undervisere.
Onsdag d. 25. september kl. 18.00

BRANDE

EGNENS

højskoleforening

SAMTALEDAG OM ”LIGE-GYLDIGHED
Højskoleforeningen og Menighedsrådet arrangerer i fællesskab en samtaleaften, som begynder med spisning og
fortsætter med samtale om - “lige-gyldighed.” Den finder
sted i sognegården. Læs mere i Brandebladet og hjemmesiden, når tiden nærmer sig.
Tirsdag d. 1. oktober kl. 19.30.

KONCERT I BRANDE KIRKE
Herning Koncertorkester spiller under ledelse af Tommy
Slot.

Mandag d. 16. september kl. 19.30
i Sognegården:

FOREDRAGSAFTEN
Forfatter med mere
ERIK LINDSØ:

En overraskelse

Alle er hjerteligt velkomne.

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

JULI
7.-18.

AUGUST:
Fredag d. 16. kl. 18.00

Torsdag d. 22. kl. 19.30
Mandag d. 26. kl. 14.30
Torsdag d. 29. kl. 19.30

SEPTEMBER:
Torsdag d. 5. kl. 19.30
Tirsdag d. 10. kl. 19.30
Torsdag d. 12. kl. 19.30
Torsdag d. 19. kl. 19.30

Lystruphave bibelcamping.
Sommerfest for hele familien i FDF-huset,
Jyllandsvej 35. Grill og salatbar, derefter forskellige aktiviteter, andagt og kaffe. Medbring selv
service. Pris for hele aftenen: Voksne 60 kr.,
10-18 år 40 kr., under 10 år gratis.
Sangaften ved lokale kræfter.
Eftermiddagsmøde ved missionær Bjarne
Lindgren Christensen, Ringkøbing, som synger
og spiller guitar.
Møde ved redaktionssekretær på IMT Gunner
Jensen, Tommerup: ”Troens fundament holder”.
Indsamling til IM i Danmark.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Fælles møde med IM Genbrug. Konsulent Bjarne G.
Olsen, Fredericia, taler om ”Barnet i Danmark og
barnet i Indien”. IM støtter et børnehjem i Indien.
Indre Missions 152 års fødselsdag ved missionær
Susanne Lund Kristensen, Kværndrup.
Indsamling til IM i Danmark.
Hedenstedkoret synger og spiller.

Børneklubben
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

Muntre pilgrimme fra Brande i Det Hellige Land – hér smurt ind i mudder inden det livsalige bad i Det Døde Hav. Læs om turen hér.

Begivenhedsrig tur til Israel.
Tredive branditter har været på en spændende sognetur til Israel i begyndelsen af april. Den var arrangeret af menighedsrådsformand Poul Brønnum og aktivitetsudvalgsformand
Anne Mette Eg.
Under hele turen var danskfødte Trine Yaron tilknyttet deltagergruppen som yderst kompetent lokalguide. Hun er
jødisk gift og har boet i Israel i over 30 år.

Sogneturen gik først og fremmest i Jesu fodspor. I Nazareth så
deltagerne den kæmpestore Bebudelseskirke, der er bygget
over grotten, hvor englen Gabriel meddelte jomfru Maria, at
hun skulle føde Jesusbarnet. Her findes også rester af Josefs
værksted, hvor Jesus voksede op.

I Fødselskirken i Betlehem måtte man stå i kø længe for at
besøge grotten, hvor Jesus blev født.

Jesus blev som voksen døbt i Jordanfloden, og der findes
flere dåbssteder langs floden, der kun er få meter bred og
som danner grænse mellem Israel og Jordan. Et sted kunne
man opleve en barnedåb på den jordanske side, et andet sted
blev en flok indonesere døbt ved at få hele kroppen under
vand.

I Jerusalem fulgte man ”Palmesøndag-vejen” fra toppen af
Oliebjerget, hvor ”Himmelfartskirken” er bygget over det
sted, hvor Jesus steg til himmels efter opstandelsen, ned
ad bjergsiden til Getsemane Have med de ældgamle oliventræer. Klippen, hvorpå Jesus bad aftenen før korsfæstelsen,
ligger i ”Alle Nationers Kirke”. Pilgrimme henter kraft her
ved at røre og kysse den. Rejsedeltagerne fulgte også ”Via
Dolorosa”, vejen Jesus måtte gå langfredag. Ruten endte i
Gravkirken, der er bygget over Golgataklippen og gravhulen, hvori Jesus blev lagt efter sin død og som han opstod fra
tre dage senere. Forskellige trosretninger strides stadig om
retten til stedet. Alle blev da også vidne til et opgør mellem

to mænd af forskellig trosretning. Det kom sågar til håndgemæng, inden politiet blev tilkaldt.

Én af de store oplevelser var besøget ved Grædemuren, hvor
ortodokse jøder i stort antal står og beder på deres karakteristiske vuggende facon. Også Jerusalems vartegn, Klippemoskeen, blev studeret nærmere.

På turen fik alle deltagerne – både mænd og kvinder – lejlighed til at besøge en synagoge i Safed og en moske i Akko.

Ved de bibelske steder læste Anne Mette Eg de tekster i Bibelen, der handlede om netop det sted. Gitte Brønnum havde sørget for salmehæfter, og der blev sunget i mange af kirkerne,
der alle havde en fantastisk akustik. Rejsedeltagerne havde
sågar den helt specielle oplevelse at synge i en sparsomt oplyst cisterne under Gravkirken.

Bjerget Masada, hvor der findes ruiner af Herodes enorme
ørkenborg, har en fantastisk flot udsigt over Det døde Hav,
der ligger hele 400 m under havets overflade. Dødehavet har
en stor fordampning, der gør at salt og mineraler aflejres. I
Qumran så man hulerne, hvor Dødehavsrullerne blev fundet
i 1947. Skriftrullerne stammer fra Jesu tid, og er udstillet i Jerusalem. Èn af de fornøjelige oplevelser på turen var da rejsedeltagerne - indsmurt i mineralrigt mudder fra top til tå - lod
sig flyde rundt i Dødehavet.  Se billedet på forsiden og ovenfor.

I Golanhøjderne kom man hel tæt på den syriske grænse. Så
tæt, at man kunne høre kampene fra borgerkrigen, som raser
i dette land. Sogneturen sluttede af med et besøg i byerne ved
Middelhavskysten, hvor man bl.a. så det flotte Bahai-tempel
i Haifa.

Læs mere og se flere billeder fra turen på Brande kirkes hjemmeside (”nyheder”)		
		
Irma Andersen

www.brandekirke.dk

Sognepræst Anne Dolmer på vej til konfirmation med 7B. I alt har der i år været 6 konfirmationer af i alt 82 konfirmander
(Brande, Uhre og Skærlund kirker).

Der er mere

Sådan sang vi til konfirmation i Brande kirke den 28. april. Sangen
minder os om, at livet er mere end slid og slæb og egoisme. Livet
er stort!

Men hvordan? At svare på det kræver næsten en historie. En af de
bedste fortællere, jeg kender, hedder Jan Kjærstad. Det er en norsk
forfatter og han har lige skrevet en ny bog. Hovedpersonen hedder
John Richard Norman – eller bare Norman. Dengang Norman var
8 år boede Hr. og fru Olsen i lejligheden på etagen ovenover. Hr.
Olsen havde sejlet på de store have og der var mange spændende
og eksotiske ting i deres lejlighed. Norman kunne især godt lide
et lille maleri fra Japan. En dag, da Norman stod og så på billedet,
sagde Hr. Olsen tre ord, der skulle få betydning for resten af Normans liv: ”Der er mere”. Og så viste han Norman, at der ikke bare
var det billede, han stod og så på. Rammen var i virkeligheden en
papirrulle på hver side af billedet. Det han så var kun et ganske
lille udsnit af en lang frise. ”Der er mere”. De ord satte sig fast i
Normans bevidsthed, sådan at han altid søgte efter det ”mere” i
alting, som gjorde det til noget særligt.
”Der er mere”.

Sådan er det også med livet. Der er altid mere end vi kan se. Vi kan
se på hinanden og tro vi kender hinanden. Men der er altid meget
mere at sige end den smule vi selv har set og fattet.
Sådan er det også, når vi går i kirke. Når et lille barn bliver døbt.
Når en stor dreng eller pige bliver konfirmeret. Når et par siger ja
til hinanden. Når vi er til begravelse. Og når vi bare kommer en
helt almindelig søndag. Gennem de ord, der bliver sagt, gennem
bønnerne, gennem de salmer, vi synger, er der noget, der går igen.
En tro på, at livet er meget mere end det ser ud til. En tro på, at

Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

livet er stort. At vi ikke bare er tilfældige fnug i universet. At alting ikke kan forklares med fornuft og logik. Derfor er vi også nødt
til at bruge nogle store ord – så store, at vi nogen gange knap nok
forstår dem - for at rumme det ”mere”, der er på færde. Og som
mennesker skal vi aldrig blive trætte af at søge efter det ”mere” –
både i verden omkring os, hos hinanden og i troen på Gud.

”Der er aldrig nogen, der har set Gud”. Sådan skrev en af de første
kristne for meget længe siden i det brev, der kaldes ”Det første
brev fra Johannes”
Og det er jo rigtigt. Vi kan ikke se Gud. Gud ser ikke ud. Selvom
der står i Bibelen, at vi er skabt i Guds billede, så har Gud ikke et
udseende. Gud er ikke mand eller kvinde, ung eller gammel, sort,
brun eller hvid. Gud ER. Men Gud mere end ER. Gud er livets kilde.
Gud er kærlighedens væsen. Gud er altings begyndelse og ende.

Og vi møder Gud, der hvor kærligheden kan komme til. Eller som
Johannes skrev: ”Hvis vi elsker hinanden, så er Gud i os, og hans kærlighed har nået sit mål”.
Det ”mere” som jeg er blevet ved med at vende tilbage til, findes
altså ikke bare inde i kirkerummet, når vi holder gudstjeneste og
hører og synger og beder store ord. Det fortsætter udenfor kirken,
der hvor der bliver holdt fest for konfirmanderne og hjemme, når
det bliver hverdag igen. Det udfolder sig der, hvor vi gør livet stort
for hinanden, der hvor vi ikke gør hinanden til nogle små ligegyldige billeder – men der hvor vi har sans for, at vi hver især rummer
meget mere end vi kan se ved første blik – og gør livet stort for
hinanden.
Uddrag af prædikenen til konfirmation 28. april i Brande kirke; læs
resten på hjemmesiden
Anne Torpegaard Dolmer

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

”Lad os lege i livstræets krone – lad os føle at livet er stort – lad os
skue de blå horisonter – og himmelhvælvingens port”.

