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7.april Holst-Larsen (nadver), 21.april Mortensen, 19.maj (Dolmer),
2.juni Mortensen, 16.juni Holst-Larsen (nadver)
– altid 14.45

13.april Dolmer, 4.maj Mortensen, 1.juni Dolmer (nadver)
– altid 10.30

Forsidefoto: Arne Haugen Sørensen, ”Hjemkomst”.

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

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

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

To babysalmesangshold i
denne vinter
Altertavle til
Brandlundparken
Konfirmanderne i 7.A har i vinterens løb fremstillet en sammenklappelig altertavle, som kan bruges ved gudstjenester
på Brandlundparken. Altertavlen består af fotos ud fra temaerne jul-påske-pinse og dåb-kirke-nadver. En del fotos har de
selv taget, andre har de fundet hjemme eller på internet.
Bjørn Brix, som arbejdede nogle måneder på kirkekontoret,
har været med i undervisningen som gæstelærer og har hjulpet konfirmanderne med det tekniske. Han har også leveret
en del af billederne. Ved gudstjeneste på Brandlundparken i
april kommer en gruppe fra 7.A med sammen med mig for at
overdrage deres altertavle. Bemærk: Gudstjenesten er rykket
fra 6. april til 13. april! Tidligere på vinteren overdrog Uhre
friskole en tilsvarende altertavle til Engparken.
Anne Dolmer

Farver og lys, sanseindtryk og salmesang – det har været indholdet, når Julie Wieland om torsdagen i løbet af vinteren har
haft samlet babyer og mødre (og bedstemødre) til babysalmesang i Brande kirke. Denne gang har der ovenikøbet været to
hold (alle deltagere var ikke til stede, da billedet blev taget).
Babysalmesangsforløbet sluttes altid af ved en gudstjeneste
i kirken. De(t) næste hold påbegyndes midt på efteråret. Er
du interesseret kan du kontakte Julie Wieland allerede nu på
25668093.
Arne Holst-Larsen

Folkekoret medvirker ved såvel forårskoncerten som til grundlovsdag.
Her ses koret i Frederiksborg Slotskirkens gård – forud for koncerten i juni 2015.

Aktiviteter i Brande Sogn
Onsdag d. 6. april kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Med Irma Andersen og Arne Holst-Larsen
Onsdag d. 20. april kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE
Solo-oboist i Aarhus Symfoniorkester, Oliver Nordahl og
domorganist ved Haderslev Domkirke, Jesper Skærbæk
Jespersen, spiller iørefaldende musik fra barok til nutid.
Onsdag d. 29. april kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN
Ved Arne Holst-Larsen. Næste fredagscafe er d. 26.august.
Mandag d. 16.maj kl. 11.00

UDENDØRS GUDSTJENESTE PÅ PLADSEN
FORAN REMISEN
Det er tredje år, at der arrangeres pinsegudstjeneste ved
Remisen. Alle Brandes præster medvirker og i år deltager Jørgen Nickelsen med sine spillemænd. Der kan nydes
medbragt mad og drikkevarer efter gudstjenesten, ligesom
der kan købes drikkevarer i Remisen. I tilfælde af dårligt
vejr holdes gudstjenesten inde i Remisen.

Tirsdag d. 24. maj kl. 19.00

PILGRIMSGUDSTJENESTE MED
FORUDGÅENDE VANDRING

Vi skal denne aften på en lille vandretur i forbindelse med
en aftengudstjeneste i Brande Kirke helt i trav med den
grundopfattelse, at kristendom er at være i bevægelse i
retning mod andre. Vi mødes foran Brande Kirke, hvor
efter vi vandrer en tur på omkring 5 km rundt i Brande ad
snoede stier tilbage til gudstjeneste i kirken. Efter guds
tjenesten er Menighedsrådet ved Brande Kirke vært for en
lille forfriskning. Arrangementet slutter kl. 21.30. Med Rie
Mortensen.
Torsdag d. 26. maj kl. 19.30

FORÅRSKONCERT I BRANDE KIRKE

Brande Folkekor, Brande Vokalensemble og Brande
Kirkekor medvirker under ledelse af Irma Andersen. Anne
Grethe Christiansen sidder ved orglet, og Arne HolstLarsen læser tekster, der binder programmet sammen.
Søndag d. 5.juni kl. 14.00

GRUNDLOVSDAG I BRANDE: HENRIK JENSEN
Han skriver fast i Jyllandsposten, har tidligere gjort det i
Kristeligt Dagblad og så har han i mange år været lektor

Henrik Jensen er årets grundlovstaler

på Roskilde Universitetscenter. Han er forfatter til bl.a. disse
bøger: ”Ofrets århundrede”, ”Det ordentlige menneske”, ”Det
faderløse samfund” og ”Krigen” (om 1.verdenskrigs betydning for vores bevidsthed). Hans klummer i Jyllandsposten er
skarpe og velskrevede, så alle forudsætninger for en vedkommende grundlovstale er til stede. Mødet foregår som sædvanlig i præstegårdshaven (hvis vejret ikke tillader dette: i sognegården). Der kan købes drikkevarer på stedet, ligesom man
selv er velkommen til at medbringe drikkevarer.
Torsdag d. 9.juni kl. 18.00

KIRKETUR TIL FREDERICIA
Vi skal i år besøge den reformerte kirke i Fredericia, hvor vi
skal møde præsten dér, Sabine Hofmeister. Hun vil fortælle
den spændende historie om de fransktalende hugenotters ankomst til Danmark og deres tilladelse til at bygge kirke. Vi skal
også høre lidt om forskellene ift. den luthersk-evangeliske
kirke, ligesom vi skal høre om kirkens liv i dag. Vi har som
sædvanlig kaffe med, som drikkes i kirkens lokaler. Prisen er
50 kr. der er afgang fra N.I.Møllers plads.

BRANDE

EGNENS

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

Tirsdag d.3. maj 2016

UDFLUGT TIL DIAKONHØJSKOLEN I AARHUS
Nærmere oplysninger følger pr. mail og i Brandebladet.
Men sæt kryds allerede nu.
Torsdag d. 2.juni kl. 19.30 2016 i Remisen

SYNG-SOMMEREN-IND.

En fælles sangaften med Højskolesangbogen som omdrejningspunkt. Folkekoret, Irma Andersen og Arne
Holst-Larsen medvirker i Brandes store fælleshus. Entre: 60 kr.

Indre Mission Samfund
Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.
Formand: Else Jensen, tlf. 97184014

APRIL
Torsdag d. 7. kl. 19.30:

Torsdag d. 14. kl. 19.30:
Torsdag d. 21. kl. 19.30:

Mandag d. 25. kl. 14.30:

Torsdag d. 28. kl.. 19.30:
MAJ

Torsdag d. 12. kl. 19.30:
Torsdag d. 19. kl. 19.30:
Torsdag d. 26. kl. 19.30:
Mandag d. 30. kl. 14.30:
JUNI

Møde ved pensioneret politiassistent
Henning Hollesen, Aulum
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Møde ved Claus og Mette Andersen fra Sat-7
(SAT-7 laver tv om kristendom og arbejder med
forsoning og ligestilling blandt muslimer og
kristne i muslimskdominerede lande.)
Indsamling til Sat-7
Eftermiddagsmøde
v. pastor Leif H. Mortensen, Aulum.
Møde v. missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Bibelkreds i hjemmene.
Møde ved Vibeke Sode Hjorth,
leder af: Adam og Eva.dk
Emne: ”Jeramias’ kald og liv”.
Møde ved fritidsforkynder Svend Erik Petersen,
Ringkøbing.
Eftermiddagsmøde
v. pensioneret rejsesekretær
Jens Mortensen, Fredericia.

Torsdag d. 2. kl. 19.30:
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Fredag d. 3. til søndag d. 5. IM’s årsmødefestival på
Mørkholt Strand Camping.
Torsdag d. 9. kl. 19.30:
”Os, det er bare os”.
Efter mødet får vi besøg af Gideonitterne.
Indsamling til Gideonitterne.
Torsdag d. 17. kl. 19.30:
Midsommerfest.

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.

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.
KontaktMorten Schelde, tlf. 30619515

www.im-brande.dk

Tilgivelse for alt? ”Judaskysset” af Arne Haugen Sørensen.

Påske og hvad så?
I påsken fortælles i evangelierne de barske beretninger om Jesu
lidelse og død. Ifølge evangelisten Lukas udbryder Jesus, da han
hænger på korset: “Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør”
(Luk 23,34), og med de ord tydeliggøres det, at tilgivelsen hører
menneskelivet til, fordi vi får brug for tilgivelse.
Biskop Henrik Wigh Poulsen (HWP) siger om tilgivelse i relation
til påskens budskab: “Lidelsen og korsfæstelsen er en fortælling,
som fortælles igen og igen, hver eneste dag i hele verden. Når mennesker forfølges, slås ihjel, lider og mister. Gud er hos det lidende
menneske hele vejen igennem. Tilgivelse er fortegnet for det, Gud
gør. Han tilgiver det menneske, der gør ondt. Tilgivelsen er den nye
dagsorden, vi skal sætte os i stedet for dødens, hadets og mørkets
dagsorden. Tilgivelse er den nye begyndelse.”

Hårdhed kommer ofte til udtryk i tiden. På de sociale medier og i
aviser, erfarer vi en bister tone, når utilfredshed over noget, der
er sket udtrykkes. Eksempelvis når meningen bliver tilkendegivet om tilværelsen eller om det samfund, vi lever i.
Hvordan kan den tilstand ændres? Jo, det kan den blandt andet
ved, at vi husker på, at tilværelsen kan betragtes fra flere vinkler.
Der skal være plads til at fejle, og vi må være forberedte på, at
der kan ske  voldsomme ting i livet. Men vi er nødt til at begynde
på en frisk, når det sker for os. Vi må alle forsøge at give noget til
i tilværelsen, så vi kan få nyt liv til at gro frem, for ikke at blive
hængende i det, der er sket.
Men det ikke let. Det fortæller en ung mand om, der er blevet misbrugt som barn. Kristian Ditlev Jensen (KDJ), forfatter og teologistuderende udgav en bog i 2002 med titlen: “Det bliver sagt”.
Heri fortæller han om de krænkelser, han gennem tre år blev udsat for af en pædofil vaneforbryder.

KDJ blev bedt om at tilgive sin pædofile krænker, og da det skete
føltes det som endnu en krænkelse.  

“Efter jeg havde udgivet min bog, sendte den mand, der havde begået overgreb mod mig et brev til mig. Han havde behov for at sige
undskyld og få tilgivelse. Det gjorde mig meget frustreret, fordi
jeg ud over at være blevet voldsomt krænket, nu også skulle til
give gerningsmanden, fordi han sagde undskyld, fortæller Kristian
Ditlev Jensen, der ikke har tilgivet sin gerningsmand for overgrebene, men ladet hans skæbne være op til Gud”.
“Tilgivelse må komme indefra,” siger KDJ, der også har mødt et
samfundsmæssigt krav om tilgivelse efter bogudgivelsen.
KDJ fik nemlig flere breve fra velmenende læsere af sin bog, som
mente, at han skulle tilgive, så han selv kunne få det bedre: “Det
gjorde mig meget vred, fordi tilgivelsen blev et udefrakommende
krav. Tilgivelse er noget helt personligt og kan ikke påtvinges som
et krav. Tilgivelse må komme indefra.”
Påskens budskab slutter heldigvis ikke med Jesu korsfæstelse og
død. Efter Jesu gravlæggelse kommer to kvinder ud til graven og
finder den tom. En engel kommer til dem og fortæller, at Jesus er
opstået, og at de skal møde ham igen. Og det er netop det løfte,
der kan give os håb til det liv, vi bliver budt. Det er også det løfte,
vi bliver givet i dåben, at vi til alle tider aldrig bliver ladt alene,
fordi Jesus Kristus er med os i al evighed. Troen på det løfte vil
bære os i det liv, der kommer til os, også når livet viser sig fra sin
værste side.

Løftet kan måske give os mod til at sætte den dagsorden at gå
forsoningens og tilgivelsens vej. Og når vi ikke magter at gå den
vej alene, er der hjælp at hente, for vi kan altid bede om Guds
hjælp til at vandre ad den vej og give os tro på, at nyt liv vil komme til os.
Læs mere om Kristian Ditlev Jensen hér:
http://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/paaske/tilgivelse/
det-utilgivelige-overlader-jeg-til-gud
Rie Mortensen

www.brandekirke.dk

Hen over vinteren har vi sognepræster, Anne Dolmer, og jeg, Rie
Mortensen, samt Hanne Hestehave, været sammen med en lille
gruppe af mennesker, hvor vi har talt om det sorg og savn, hver
især har oplevet i forbindelse med tabet af et elsket menneske.

Som mennesker er vi vidt forskellige. Derfor reagerer vi
naturligvis også forskelligt, når vi mister og i tiden derefter.
Men for de fleste er det en hjælp at tale om det. Måske har man
børn at tale med, måske gode venner eller naboer.  Men mange
oplever også, at det er godt at tale med andre, som er i samme
situation. De har jo selv prøvet det og ved lige, hvordan det er.

I gruppen har vi også talt om livet i det hele taget og om nogle
af de glæder og sorger, der har været bestemmende for den enkeltes liv. Vi har også forsøgt at kigge fremad og talt om, hvordan man igen får mod på livet efter et stort tab og hvilke muligheder og udfordringer livet byder på, når man er blevet alene.
Derfor har vi ikke kaldt vores gruppe for en sorggruppe, men
for en livsmodsgruppe. For selvom sorgen og savnet næsten
kan lamme ens livsudfoldelse, så er det på det nærmeste livsnødvendigt at finde livsmodet frem for overhovedet at komme
tilbage til en tålelig tilværelse, uanset det tab, man har lidt. Men
det tager tid at få fundet en plads i ens livsbagage, hvor sorgen
og savnet kan placeres, så man igen kan finde glæde og nyt liv
i tilværelsen.

Tab og sorg ’kommer man ikke over’. Man må leve med savnet af
det elskede menneske til evig tid, for den, man har mistet, kan
ikke erstattes. Men de fleste erfarer, at man med tiden lærer at
affinde sig med de nye vilkår, man fremover skal leve under.
Ansvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

Forfatteren Poul Ørum har, efter at have mistet sin kone, beskrevet det således: i sin bog Sorgens følelser (1984) ”Nyt livsmod er
betinget af livsangstens overvindelse”. Det gælder med andre
ord om, at turde se livet i øjnene, som det nu engang er på godt
og ondt, altså med alle dets glæder og sorger. Det gælder i høj
grad også når man mistet noget meget værdifuldt i livet, nogen,
man har holdt meget af. Man må forholde sig til tingene og forholdene, som de er og tage udgangspunkt netop der, hvor man
befinder sig lige nu.
Naturen kan til tider være med til at give trøst samt tro og håb
på, at der atter vil komme gode dage og at livsmodet vil vende
tilbage igen. Se blot på de små blomsterløg i jorden, der i den
lange og mørke vinter har ligget som ’døde og begravede’ i jorden. Men så snart varmen og solen får lidt overtag i jorden, ja
så myldrer det op med nyt liv. På samme måde gemmer der sig
også nyt liv i det mørke, triste og sorgfulde sind.

Som døbte må vi også tro, at vi har del i et levende håb; både
når vi lever og når vi dør er vi omkranset af Jesus Kristus. Det
håb kan også give os fornyet livskraft, når tilværelsen gør ondt.
I troen på opstandelsen er det givet os at leve og dø med håb.

Vores erfaring med vinterens livsmodsgruppe er, at det har
været livgivende og frugtbart at mødes med andre, der har
mistet, og sammen med dem fået mulighed for at tale sammen
og udveksle erfaringer om, hvordan det er at miste, sørge og
savne.
Derfor vil tilbuddet om at deltage i en livsmodsgruppe blive
gentaget i efteråret 2016.
Rie Mortensen

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

Livsmodsgruppe

“Nyt livsmod er betinget af livsangstens overvindelse”

