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“Livet er nok en sang værd”
Den 1. september har jeg 40 års jubilæum som kordegn i Brande Sogn
og ved Brande Kirke. Det var arbejdet som kirkesanger, der fristede til,
at søge stillingen i sin tid. Et arbej
de, der kun var tænkt, skulle være
midlertidigt.

Mandag aften, den 25. august (19.30),
vil jeg fortælle om mit liv i berøring
med sang og musik. ”Stå af ræset, Aksel, og spil i porten”, sagde den gamle pastor Rasmussen.
I begyndelsen ville jeg først og fremmest synge højt og med
klang. Jeg vidste ikke bedre. ”Kirkesangere bliver bedre med
tiden”, sagde vores gamle organist Grønvald.

Der findes et utal af gode sange. Og de gode bliver bedre og
bedre. Sange kan røre, danse, skabe billeder, swinge, når
man giver dem en særlig opmærksomhed. Ikke den voksnes
”forhærdede tidselgemyt”, men barnets undersøgende, nysgerrige opmærksomhed. Poesien skaber, men hvor meget
plads får den? Den har sin egen rytme og betoninger, og det er
vigtigt at være bevidst om, når man synger.
Jeg fortæller lidt, og vi skal synge, gerne af hjertens lyst.

Aksel Rauff

Hvornår skal
konfirmanderne undervises?
De fleste har nok fulgt med i den ofte noget forvirrende omtale af det fremtidige undervisningstidspunkt for konfirmander. Folkeskolereformen ændrer nemlig dramatisk på
kravene til 7.klasses undervisningstid, der fremover udgør
35 timer ugentlig – så vidt muligt afviklet inden kl. 15.00.
Dette har rejst spørgsmålet om, hvordan konfirmationsforberedelsen egtl. kunne indplaceres herefter, for Folkeskoleloven foreskriver nemlig stadigvæk, at konfirmanderne
skal undervises i skoletiden.
Præsterne i det skoledistrikt, som henhører under Præstelundskolen – Anne Dolmer, Karin Engmarksgaard og Arne

Holst-Larsen – har i den forbindelse haft et særdeles konstruktivt møde med viceskoleleder Søren Brønniche og lærer
Lotte Stoltenborg, som skulle afklare problemet. Der blev
på dette møde i fællesskab sammensat en god løsning såvel
for Præstelundskolen som for Brande kirke: Konfirmander i
Brande skal fremover undervises om torsdagen, således at
to klasser undervises mellem 8 og 10, mens to klasser undervises mellem 12 og 14. Denne ordning har virkning fra
det kommende skoleår.
Efter sommerferien kommer der udførlig besked ud til de
enkelt klasser, men det ligger allerede nu fast at konfirmandforberedelsen begynder torsdag d.28.august.

Men allerede d. 20.august kl. 19.00 holder Anne Dolmer
og Arne Holst-Larsen introduktionsgudstjeneste i Brande
kirke for alle årets nye konfirmander og deres forældre.
Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen

Fredagscaféen begynder
Efter en kort sommerferiepause tages den populære fre
dagscafé op igen. Det sker den 29.august. I centrum er igen
samvær, fællessang og fortælling. Vi glæder os til at se jer.
Anne Dolmer, Rie Mortensen og Arne Holst-Larsen

Tænd et lys
Brande kirke er åben i dagtimerne hele sommerhalvåret.
Kirken er ikke alene åben for eventuelle turister, den er også
åben for enhver, der har brug for eller lyst til at opholde sig
en stund i kirken. Kirkerummet er et godt sted at være, hvis
man har brug for en pause og lidt ro. Det er også et godt sted
at være, hvis man har brug for at bede – for sig selv eller for
et menneske, man tænker særligt på.
Inspireret af sydligere himmelstrøg har mange kirker i
Danmark de senere år åbnet mulighed for at tænde et lys i
kirken. Den mulighed er der også i Brande kirke. Vi har valgt
at gøre det meget enkelt, i det der står et fad med fyrfadslys
på døbefonten. Men enhver, der har lyst til at gøre brug af
muligheden er velkommen til at tænde et lys for sig selv eller
for en anden.
Menighedsrådet

En enestående begivenhed i Brande kirke: Besøg af Kiev Kammerkor d. 10.august.

Aktiviteter i Brande Sogn
Søndag d. 10. august kl. 15.00

KONCERT I BRANDE KIRKE MED KIEV
KAMMERKOR
Kiev Kammerkor, der er Kiev’s officielle kor, lønnet af kulturministeriet dér,
synger ældre og nyere ortodoks kirkemusik under ledelse
af Mykola Hobdych.
Tirsdag d. 12. august kl. 15.15 i sognegården

KORSKOLEN TAGER IMOD NYE SANGGLADE
DRENGE OG PIGER FRA 9 ÅR OG OPAD
Korskolen, der er en forskole til kirkekoret, øver i Sognegården, Storegade 10, hver tirsdag kl. 15.15 – 16.15.
Yderligere oplysninger får hos organist Irma Andersen, tlf.
97182682.
Torsdag d. 14. august kl. 19.00

PILGRIMSGUDSTJENESTE I SKÆRLUND
KIRKE (FRA UHRE KIRKE)
Man kan godt udtrykke det således, at alle mennesker er
pilgrimme på vej, idet livet kan betragtes som en vandring
på vejen. En pilgrim går ”ud i det indre”, den ydre fysiske
vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring.
Vi skal denne aften holde en gudstjeneste, som også indeholder en vandretur. Vi mødes foran Uhre Kirke kl. 19. Her
efter vandrer vi til Skærlund kirke og holder gudstjeneste
dér. Efter gudstjenesten bydes deltagerne på et lille trakte-

ment i Skærlund Kirke, som menighedsrådet står for. Der
efter er der arrangeret transport tilbage til Uhre Kirke. Aftenen slutter omkring kl. 22. V/Sognepræst Rie Mortensen
samt Skærlund Menighedsråd.
Onsdag d. 20. august kl. 19.00 i Brande Kirke

INTROGUDSTJENESTE FOR KONFIRMANDER
OG DERES FORÆLDRE
Torsdag d. 21. august kl. 14.00

ÆLDREGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Efter gudstjenesten er der kaffebord og underholdning i
Brande sognegård med Jan Østergaards orkester
Torsdag d. 21. august kl. 19.30 i sognegården

BRANDE FOLKEKOR STARTER OP EFTER
FERIEN
Nye sangere er velkomne.
Koret øver i Sognegården, Storegade 10 hver torsdag kl.
19.30 – 21.30.
Yderligere oplysninger fås hos organist Irma Andersen, tlf.
97182682.
Mandag d. 25. august kl. 19.30 i Sognegården.

VISEAFTEN MED AKSEL RAUFF I ANLEDNING
AF 40-ÅRS-JUBILÆET
Se omtale s. 3

Som sædvanlig blev der konfirmeret 5 klasser i Brande, Uhre og Skærlund kirker.
Her ses 7C fra Præstelundskolen på den store dag.

Torsdag d. 28. august kl. 8.00 og kl. 12.00
i sognegården

KONFIRMANDERNE BEGYNDER
FORBEREDELSEN
Se omtale side 3.

Fredag d. 29. august 9.00-11.00 i sognegården

FREDAGSCAFÉ

Den første fredagscafé efter sommerferien.

Mandag d. 1. september kl. 13.00 i Brande sognegård

40-ÅRS-JUBILÆUM MED AKSEL RAUFF

Kordegn og kirkesanger – Aksel Rauff har virket i begge disse
funktioner siden – 1974! Menighedsrådet indbyder alle til at
fejre og takke ham for denne enestående indsats.
Mandag d. 22. september i Brande sognegård

SAMTALEDAG OM ”GRÆNSER”

Højskoleforeningen og Menighedsrådet samarbejder igen i år
om en samtaleaften, som begynder med spisning og fortsætter med en samtale om ”grænser” – de synlige og usynlige.
Tilmelding er nødvendig, men læs mere herom i Brandebladet
og på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening
Onsdag d. 10. september kl. 19.30 i sognegården

Organist Willy Egmose:
”Min højskolesangbog”

Willy Egmose fra Skjern præsenterer sine foretrukne
sange. Og vi synger dem med ham ved klaveret.
Mandag d. 22. september kl.18.00 i sognegården

Samtaledag i samarbejde med
menighedsrådet.
Årets tema er ”grænser”.

Alle er hjerteligt velkomne!

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

Børneklubben

JULI
Søndag d. 6. - tors. d. 17.

Bibelcamping på Lystruphave.

Fredag d. 14. kl. 18.00

Sommerfest i FDF-huset, Jyllandsvej 50.
Fællesspisning med grill og salatbar. Fælles aktiviteter, andagt og kaffe. Pris for hele aftenen:
Voksne 60 kr., 10-18 år 40 kr., børn under 10 er
gratis. Medbring service.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Eftermiddagsmøde ved missionær Karen Schmidt,
Hjordkær.
Møde ved pens. rejsesekretær Arne Olesen,
Fredericia. Indsamling til IM i Danmark.

August

Torsdag d. 21. kl. 19.30
Mandag d. 25. kl. 14.30

Torsdag d. 28. kl. 19.30
SEPTEMBER
Mandag d. 1. kl. 19.30
Tirsdag d. 2. kl. 19.30
Onsdag d. 3. kl. 19.30

Torsdag d. 4. kl. 19.30

Lørdag d. 6. kl. 9-15
Torsdag d. 11. kl. 19.30
Lørdag d. 13. kl. 9-15
Torsdag d. 18. kl. 18.00

Torsdag d. 25. kl. 19.30
Mandag d. 29. kl. 14.30

Gudstjeneste i Brande kirke ved vicegeneralsekretær i Indre Mission Peter Nord Hansen, Fredericia.
Møde ved formanden for Normission Kurt
Hjemdal, Norge.
Møde ved formanden for Normission Kurt
Hjemdal, Norge.
Møde ved formanden for Normission Kurt
Hjemdal, Norge.
Arbejdsdag i missionshuset.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Arbejdsdag i missionshuset.
Høstfest og IM’s fødselsdagsfest. Fællesspisning,
derefter taler journalist Anette Ingemansen,
Fredericia. Pris for hele aftenen: Voksne 60 kr.,
10-18 år 40 kr., børn under 10 er gratis.
Indsamling til IM i Danmark.
Møde ved missionær Villy Sørensen, Hammel.
Eftermiddagsmøde ved missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Blåhøj.

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: Jonas Eriksen,
jonas.oe@hotmail.com

www.im-brande.dk

Mandag d. 1.september kan Aksel Rauff fejre 40-års jubilæum som kordegn og kirkesanger.

40 år, kirkebøger forgår, salmesangen består
En købmandsbog, en kirkebog, en salmebog, vær så god at gå
i gang. Året var 1974.

Købmandsbogen var i kasserer, købmand Laurids Rahns varetægt, og i den var kirkens regnskab. Købmand Rahn var
lettet over, at hans efterfølger var bankmand. Dem kunne
man have tillid til, mente han.

Kirkebogen kom ind ad døren et par dage senere. Bundgaard
Lassen, skoleinspektøren, kom med den. Du skal bare gøre
lige som jeg, sagde han, og gik igen. Jeg var ikke i tvivl om egne
evner, men tænkte alligevel, at overdragelsen var overmåde
tillidsfuld.
Og arbejdet som forsanger? Glarmester Øvig var min
forgænger og blev nu min afløser. Organist Grønvald Nielsen
kom med en koralbog (melodibog).
Så var jeg klar.

Jeg havde gået i Uhre Skole og mødt sangglæden med lærer
Hansen (Axel Hansen), som forsanger til morgensang. Det
rakte dog kun til, at jeg kunne 2 ud af 5 salmer til gudstjenesten. Du synger som en lærke, sagde pastor Rasmussen begejstret på sit klingende Fynsk.

På forreste række sad en af mine forgængere, Otto Vestermark, sammen med et par andre gamle mænd. En dag modtog jeg et venligt brev fra ham, hvor han fortalte, at der skulle
være et foredrag i Herning om folkelig sang. Jeg tog nu ikke
derop, men i dag ville jeg gerne have haft det med i minderne
fra dengang. Otto Vestermark havde ikke været kirkesanger i
en årrække, men tog stadigvæk med til begravelseskaffebord
og holdt en tale. Det kneb med at høre, hvad han sagde, bortset
fra at ”Det Grundtvigske” med mellemrum tonede frem med
fuld røst.

På kirkekontoret sad jeg og hyggede mig, havde god tid til mit
arbejde, drak kaffe sammen med Rasmussen og han kone. Der
var brød, ost og pølse i køkkenet, og jeg skulle bare forsyne
mig. Nybagte fædre kom ind og meddelte fødsler og der var
en glans over dem helt anderledes end over dem, der kom ind
i banken.
Aftenrøden havde en skønhed over sig, når jeg var i hjemmene
og synge ud ved dødsfald. Jeg var med et sted i livet, hvor al
forstillelse og pjat er væk, og det er som om tiden står stille.
En naturlighed omkring andagt, som man sjældent møder på
andre tidspunkter. En gang stod kisten med afdøde midt på
gårdspladsen, og vi sang ud der. Det glemmer jeg ikke.

Nu er der så gået 40 år. Kirkebogen har for længst måttet lade
livet. Den står og samler støv på hylden og bruges kun, når
vi skal have verificeret nogle ”data”, som det hedder nu, fra
dengang. Personregistrering er ”i fuld gang”, som det hedder
nu, med at blive digitaliseret. De nybagte fædre møder vi ikke
længere på kontoret. Købmandsbogen er erstattet med regnskabsprogrammer, men vi bevarer så længe som muligt den
analoge attestation med kuglepen. Den menneskelige kontakt
vægter jeg højt, i den skabes arbejdsglæden.

Pastor Rasmussen opfordrede mig i sin tid til at søge den nye
stilling som kordegn ved Brande Kirke og Sogn. Jeg søgte stil
lingen og skrev, at jeg kunne lide at synge. Jeg havde dog ingen
forestilling om, hvor glad, jeg ville blive for mit arbejde. Hvordan kan man synge en salme igen og igen gennem 40 år, og
den holder sig frisk og stadig åbner med nye billeder. Det gives
der vist ingen forklaringer på, det må erfares.
Tak for samarbejdet med kollegaer og menighedsrødder gennem alle årene. Og med de mennesker, jeg har været i berøring
med lidt eller meget.

Aksel Rauff

www.brandekirke.dk

Aksel Rauff medvirkede naturligvis også til udendørsgudstjeneste, som blev afholdt 2.pinsedag foran Remisen.

Pinse - og Trinitatistiden
Til hver eneste søndag i kirken hører et fastlagt ritual, højmesseritualet, der blandt andet indeholder bestemte tekstuddrag
fra Biblen, der skal læses over to år,1. tekstrække og 2. tekst
række.

Første halvdel af kirkeåret indeholder de tre store højtider,
som omkranser kristendommen, julen, påsken og pinsen.
Søndagene i den periode står derfor i festernes tegn. Her fej
res vore erfaringer af fødsel (jul), fornyelse (påske) og fuldendelse (pinse), som kan betragtes som tre milepæle i vort liv.
De billeder vi hertil bliver givet gennem evangeliernes tekster
er: barnet i krybben, Jesus på korset og englen i den tomme grav
samt tunger af ild.

Men der holdes jo ingen fester uden forberedelse. Hvis festen
skal udløses med pomp og pragt i et festfyrværkeri af farver
og festligheder, for at livet bliver nyt, skal sindet stemmes, så
der opstår spænding og forventning til den store dag. Derfor er
der også optaktsperioder i kirkeåret, nemlig adventstiden før
jul, fastetiden før påske og en periode op til pinse, hvor der gives
plads til eftertænksomhed. Og i de perioder få vi nye billeder
med os, Jesu indtog i Jerusalem, Jesu fristelse i ørkenen og Jesu
Himmelfart. Tiden er spækket med højtid og fest og nærmest
renset for hverdagsbegivenheder.
Men så følger Trinitatistiden, tiden mellem pinse og advent, og
med rette kan man kalde søndagene her for almindelige søn
dage. Her hører vi i søndagens tekster, musik og salmer om
vore grundlæggende hverdagserfaringer i livet. Her behandles
temaer som latter og tvivl, glæde og sorg, fællesskab og ensomhed, erindring, angst og andre følelser.
Gennem gudstjenestens musik, salmer, ord og prædiken fejres
kirkeåret med fantastiske fortællinger og billeder. En guds
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

tjeneste kan bidrage til at forny verden og dermed kan også
vort forhold til verden fornys. Vi kan lære at lytte og undres. Vi
kan møde og blive konfronteret med vor tvivl, vore følelser og
måske komme til at se verden og vort liv i nyet perspektiver. Vi
kan lære at bede, velsigne, lovprise og tro, for i gudstjenesten
åbner verden for Gud og Gud for verden.
I skrivende stund er vi nået til årets sidste højtidsfest i
kirkeåret, Pinsen (græsk: pentekoste, Πεντηκοστή), der falder
halvtreds dage efter påske holdes der pinse og her fejres
Helligåndens komme.
Oprindeligt var pinsen en jødisk fest, der markerede påskens
afslutning, men festen skulle også minde om pagtslutningen på
Sinai bjerg, hvor Moses fik lovens tavler med de ti bud af Gud.

I Det Nye Testamente fortælles, hvordan Helligånden, ti dage
efter Jesu himmelfart, kom til apostlene, der var samlet for at
fejre den jødiske pinsefest. Vi hører, at en stor forsamling af
mennesker på forunderlig vis blev i stand til at forstå og tale
alle mulige sprog, hvorefter de gik ud i verden for at forkynde
budskabet om Jesus Kristus (Apostlenes Gerninger kap.2,1-13).
En af vore nyere salmer Hør himmelsus i tredje time (DDS nr.
285) af Jørgen Gustava Brandt (1986) beskriver, hvordan
der i mennesket er en forbundethed, der til enhver tid har et
berøringspunkt med det kristne evangelium. Helligåndens
fællessprog genoprejser hjertemodet, ved Guds forladelse kommer vi til os selv, og vi skænkes forsoning og kærlighed ved
Kristi nåde, så ingen sjæl skal være alene.

Og med disse pinseord fyldes vi op i gudstjenesten, så vi kan gå
den almindelige hverdagsperiode, Trinitatistiden, i møde, godt
rustet af evangeliets glædelige budskab, så vi kan tage imod
livets udfordringer af sorg og glæde, fællesskab og ensomhed,
ja kort sagt i gudstjenesten bliver vi klædt på til at møde livet,
som det kommer til os.
Rie Mortensen

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

Vi er nu nået til årets dejlige og skønne sommertid, hvor vi kan
glæde os over naturens vidunderlige farvepragt og mylder af
liv. I kirken kaldes den periode, Trinitatistiden.

