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“Vi har en forpligtelse til også at tænke i lidt større baner”
Tidligere på året kom den
folkekære skuespillerinde
Bodil Jørgensen ud for en
alvorlig ulykke i forbindelse med optagelser til
en ny “Far-til-fire”- film. Til
Kristeligt Dagblad har hun
givet dette interview om
livet efter ulykken”, hvori
hun blandt andet siger:
“Jeg kæmpede en hel nat,
og så kom den stærke
forståelse af, at Gud er der,
hvor det hele braser sammen og snurrer rundt, og
verden bliver sort. Vi er
så vant til at holde vores
små verdener i gang med
arbejdsliv og familie, men når hele verden styrter sammen,
er Gud der. Jeg var i et mellemrum mellem livet og døden, og
der var Gud. Gud var i intetheden sammen med mig. Jeg havde
ikke troet, at det ville være sådan, men jeg erfarede det. Alt
det, som er sket, er så meningsløst, voldsomt, sort og dystert,
og der var Gud.

Nu er jeg kristen, for jeg elsker ham med sandalerne, som
ender på et kors. Der er så megen mystik forbundet med korset, som både er dystert og livgivende lys. Den mørke dag,
hvor han hænger på korset og kalder på sin far, må have været
som det mørke, hvor Gud er. Og så kommer genopstandelsen,
hvor man bliver helt euforisk.

Livet er så kort, hvilket jeg lige er blevet mindet om. Vi bliver
født som en dejlig kødklump med muskler og ben og går en
vej og bliver dem, vi er. Men så har vi en forpligtelse til også
at tænke i lidt større baner, så vi ikke kun lever det fysiske liv,
der lige blev givet os. Vi kan næsten blive født på ny som mere
end den kødklump, vi kom til verden som, for selv i vore små
liv er det guddommeligt store hele tiden på spil.

Jeg forsøger at få hver dag til at blive en god dag. Det er mit
mål, når jeg slår øjnene op. Nu kan jeg ikke længere springe
ud af sengen, sådan som jeg plejede, men så kigger jeg ud og
tænker: ’Nu står solen op en gang til. At den gider. Det må jeg
op og se. Jeg må op og ud.’ Det handler om hver dag at få øje på
det evige. Det er et lille mirakel.”

Da jeg flyttede til Aarhus, ændrede mit liv sig på sin vis, men
jeg tog kirkegangen med mig og kom i Aarhus Domkirke. Jeg
har altid godt kunnet lide kirkerummet. Jeg kan trække vejret
i en kirke. Når jeg står der, tænker jeg: Endelig, så er vi her. Det
er det større rum, som ikke bare er hygge og kaffe, men hvor
der hele tiden er noget, som fylder mere.

Kristus siger ting, som jeg lige må bruge nogle dage på at
overveje: ’Du skal forlade din familie og følge mig.’ Jeg bliver
provokeret og tvunget til at tænke over nogle ting, som jeg
umiddelbart har mest lyst til at lægge fra mig. Men det er
sundt at tænke over. For mig er tro også konstant at provokere
tanken. Det er ikke bare en tryghed, men også hele tiden at
blive skubbet.

Fredagscaféen i sognegården holder pause i december, men vender stærkt tilbage d. 30.januar.

Aktiviteter i Brande Sogn
Onsdag d. 26. november kl. 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE
Der holdes gudstjeneste i børnehøjde, hvor alle uanset
alder er velkomne.  Efterårets minikonfirmander deltager
aktivt i gudstjenesten og efterfølgende er der fællesspisning i Sognegården.
Fredag d. 28. november kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN
Ved Rie Mortensen

Søndag d. 30. november kl. 12.30

AFSLUTNING MED MINIKONFIRMANDERNE I
UHRE KIRKE
Efterårets minikonfirmander medvirker. Efter gudstjenesten serveres der kaffe, sodavand og julegodter i kirken.
Med Helle Søgaard og Rie Mortensen.
Søndag d. 30. november kl. 19.00

ADVENTSGUDSTJENESTE I SKÆRLUND
KIRKE

Med Rie Mortensen. Aftenen fortsætter i Skærlund forsamlingshus. Det rytmiske kor Brande-Swing-Singers medvirker både i kirken og forsamlingshuset. Det består af 25
sangere og ledes af Jan Glud Østergård. Koret vil synge en
række flotte, glade julesange/salmer.
Søndag d. 7. december kl. 19.30

ADVENTSKONCERT I UHRE KIRKE

Sangerinden Signe Stæhr, der studerer på sidste år på
musikkonservatoriet i Esbjerg, synger advents- og julesalm-

er, akkompagneret af organist Irma Andersen, der ligeledes
spiller julemusik på orglet. Sognepræst Arne Holst-Larsen
står for tekstlæsningerne, og Uhre Menighedsråd byder på
kaffe i kirken efter koncerten.
Torsdag d. 11. december kl. 19.30

JULEKONCERT I BRANDE KIRKE

Korskolen, Brande Kirkekor og Brande Folkekor medvirker
under ledelse af organist Irma Andersen. Organist Anne
Grethe Christiansen sidder ved orglet, og sognepræst Arne
Holst-Larsen står for tekstlæsningerne. Der tages en entré
på 50 kr. for voksne (børn gratis), der går til Menigheds
rådets juleuddeling. Efter koncerten inviterer Brande
Menighedsråd alle på gløgg og æbleskiver i sognegården.
Fredag den 16. januar kl. 19.00

NYTÅRSPARADE MED FDF OG DDS

FDF og DDS mødes ved Kvickly kl 18:40 og går derefter i
samlet flok og med fakler og fire faner til kirken, hvor der
er gudstjeneste for alle. Gudstjenesten kommer til at hand
le om noget meget aktuelt, nemlig syriske flygtninge og
spørgsmålet om næstekærlighed og grænser. Efter gudstjenesten inviteres alle ud i FDF Huset hvor der er hyggeligt samvær og stort Banko spil.
Onsdag d. 21. januar kl. 19.30

MUSIKALSK BILLEDFORTÆLLING I BRANDE
KIRKE

I anledning af 150-året for komponisten Carl Nielsens
fødsel spiller fløjtenisten Søren Juhl og pianisten Aksel
Skjoldan nogle af hans skønneste melodier. De fortæller om

Carl Nielsens 150 års fødselsdag bliver markeret med en musikalsk billedfortælling i Brande kirke d. 21.januar

hans liv, og viser samtidig billeder fra steder og højdepunkter
i hans liv.
Lørdag d. 24. januar kl. 8.00-10.00

TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING I SOGNEGÅRDEN

I 2014 afsluttedes et treårigt undervisningsforløb med teologi. Nu fortsættes der men under lidt andre former. Arne HolstLarsen gennemgår nogle af Luthers hovedskrifter – første
gang “Om et kristenmenneskes frihed.” De kommende mødegange er følgende lørdage: 21.februar, 14.marts og 11.april.
Bemærk: Det er IKKE en forudsætning, at man har deltaget
i teologisk voksenundervisning 2011-14; nye deltagere kan
godt begynde her. Tilmelding nødvendig senest d. 16.januar.

BRANDE

EGNENS

højskoleforening

Torsdag d. 29. januar kl. 16.30-17.15

FORTÆLLETIME FOR DE 4-6 ÅRIGE I BRANDE
KIRKE

Fredag d. 12. januar 2015, 19.30

Dette er den første af 8 gange med fortælling, sang og leg i
Brande kirke v. Anne Dolmer og Gitte Brønnum. Se også hjemmesiden.

“Italien rundt på cykel – næsten. Fra Brennerpasset til
Rom”.

Fredag d. 30. januar kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN
Ved Arne Holst-Larsen

Søndag d. 1. februar kl. 19.00

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I BRANDE
KIRKE
“Lysenes messe” holdes sammen med konfirmanderne og
deres forældre. Ved Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen.

TORBEN BRIX, FREDERIKSHAVN:

Onsdag d. 18. februar 2015, 19.30

PROFESSOR ERIK A. NIELSEN:
“Brorson og pietismen”.

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

DECEMBER

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN

Torsdag d. 4. kl. 19.30

Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Søndag d. 14. kl. 10

Gudstjeneste i Brande kirke, derefter julefrokost
hos Anita og Jan Nielsen, Sdr. Karstoftvej 3.
Pris: 35 kr. for voksne, 10 kr. for børn.

Torsdag d. 11. kl. 19.30

Søndag d. 28. kl. 19.30
JANUAR

Julekoncert i Brande kirke med efterfølgende
hygge i Sognegården.

Julefest for alle.

Evangelisk Alliances bedeuge. Alle aftener begynder kl. 19.30. Der er indsamling og kaffe hver aften.
Mandag d. 5.
I Missionshuset.
Tirsdag d. 6.
I Missionshuset.
Onsdag d. 7.
I Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27.
Torsdag d. 8.
I Baptistkirken, Vejlevej 6.
Fredag d. 9.
I Troens Ord, Højmarksvej 22.
Torsdag d. 15. kl. 19.30

Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Mandag d. 26. kl. 14.30

Eftermiddagsmøde ved missionær Villy Sørensen,
Hammel.

Torsdag d. 22. kl. 19.30

Torsdag d. 29. kl. 19.30

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: 100 kr. halvårligt.
Kontakt:

Solveig Pedersen, tlf. 96 60 94 94
Susanne 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, tlf. 21 84 22 83.

Møde ved fritidsforkynder Jørn Steengaard,
Videbæk.

Fællesaften.

www.im-brande.dk

Pludselig får vi igen foræret en fælles reference, idet alle taler med om det samme – og oven i købet om noget væsentligt...

1864 – fællesskab i lille Danmark
Mens dette skrives, så vises Ole Bornedals TV-serie “1864”
søndag aften. Det fascinerende ved den (og andre søndagsserier på DR-TV) er ikke mindst, at den samler så mange mennesker foran skærmene. Pludselig får vi igen foræret en fælles
reference, idet alle taler med om det samme – og oven i købet
om noget væsentligt, nemlig hvordan vi danskere i det hele
taget forstår os selv i forhold til omgivelserne. Det er stort
med dette fællesskab; for en stund sidder vi ikke og streamer
individuelt TV i hver vores lille, afsondrede hule, sådan som
tendensen er nu og som gør det sværere og sværere at tage
udgangspunkt ét sted, f.eks. når man, som jeg, skal prædike
og undervise.

Indvendingerne mod serien er ikke mindst, at den er historisk
ukorrekt. Det er imidlertid en forfejlet kritik. Bornedals ambition går ikke i den retning. Hvis den gjorde, så kunne han have
skrevet en kronik eller en doktordisputats for på den måde at
bidrage til historieskrivningen, som i øvrigt hele tiden selv er
i bevægelse. Nej, han vil give os et drama om det menneskeligt
grundlæggende. I Bibelen hedder det: “Kærligheden er stærk
som døden.” Selv om det meste er sagt med disse to ord, kærlighed og død, kan vi da godt uddybe dem lidt ved at tilføje
ord som svigt, dumhed og forfængelighed, samt solidaritet,
troskab og offervilje. Den skelsættende epoke, som kan sammenfattes i årstallet “1864” er kun en ramme omkring fortæl
lingen om det menneskelige. Hvis denne fortælling lykkes, så
får den os til at tænke over os selv: Hvem er vi? Og gør vi det,
så bliver det ikke bedre.

“Hvad ud ad tabes skal indad vindes!” Sådan sagde vi i Danmark, da 2/5 af landet var tabt som følge af de begivenheder i
1864, som Ole Bornedal skildrer. Allerede i 1814 var den ikke
desto mindre gal i det skrumpende Danmark. Vort land var
gået bankerot året før og nu havde vi sandelig også tabt Norge.

I den situation skrev Grundtvig en sang, som hed “Langt højere
bjerge” (prøv at google den). Her talte han om, at der bare var
mere af alting udenfor landets grænser: bjergene var højere,
der var generelt kønnere egne end på vore hjemlige breddegrader, der var i hvert fald større bedrifter og langt klogere
folk andre steder og fremmede sprog var både ædlere og finere. Sammenligningerne falder aldrig ud til vores fordel, synes
Grundtvig at sige. Og dog. Nok kan vores bonderøvssprog
falde til jorden i forhold til englændernes, tyskernes og franskmændenes mere raffinerede på de bonede gulve, meeen:
Om højhed og dejlighed dannemænd dog
Med sandhed kan tale og sjunge
Og træffer vort modersmål ej på et hår
Det smelter dog mere end fremmedes slår.

Meningen med kirken og kunsten er, at vi skal komme til at
tale “med sandhed”, dvs. om det til enhver tid fælles for os. Og
når lige netop vores sprog “smelter”, så er vi inde på et særligt
område, nemlig der hvor humoren og ømheden bliver til. Det
kan vi, der bor på disse flader sletter bedst give udtryk for i
ord – på dansk.
Arne Holst-Larsen

www.brandekirke.dk

“Det halve hele” – et af billederne i Britta Egebjergs fotobog “Når himlen vælter ind over land”.

Lad julesorgen slukkes…

Billederne er alle sammen betagende landskabsbilleder uden
en eneste menneskeskikkelse. Ikke desto mindre er det netop
et menneske, som er anledningen til alle billederne, nemlig
Brittas mor, Anny; hun boede bl.a. der, hvor Birkebæk ligger
nu. Anny blev begravet fra Uhre kirke i sommeren 2013. Det er
tabet af hende og kærligheden til hende, som er anledningen til
alle billederne.
Med et udtryk af Søren Kierkegaard øver de den kærlighedens
gerning at erindre en afdød – den trofasteste, uegennyttigste
og frieste form for kærlighed, der findes, eftersom der ikke kan
blive tale om gen-kærlighed; den døde er jo gået ind på den anden side af det uigenkaldelige, ind til ubevægeligheden, mens
den sørgende er i bevægelse, ja, bevæget.

De er mao. udtryk for Brittas sorgbearbejdelse, som også
består i at dele sorgen med andre – noget som bogen i sig selv
er et udtryk for og som allerede har båret frugter blandt de
mennesker, som har set dens billeder.

Billederne rummer deres egen mystik og med mystik mener vi
det, som det kan være svært overhovedet nogensinde at finde
ord for. Billederne kan noget, som ordene ikke kan, ja, som
ordene kun ville indsnævre. Fotografen gør så alligevel det,
at hun tilføjer paradoksale titler til billederne. Og så sker der
pludselig noget overrumplende nyt. Vinterbilledet på forsiden
hedder f.eks. “Det halve hele.” Jeg kom til at tænke på MathAnsvarshavende redaktør: Arne Holst-Larsen

ias Claudius’ salme “Sig månen langsomt hæver”, hvori ordet
“halv” og “hel” også optræder:
Betragter månens bue,
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun!

I salmen såvel som i vinterbilledet står mennesket midt i
halvheden, men det er sig samtidig bevidst at være en del af en
noget større, af helheden. Vi savner og mangler vore døde. Det
hører ikke op, og samtidig er vi klar over, hvad vi skylder dem,
som ikke er i blandt os længere. Vi er paradoksalt nok “Alene
sammen”, som et andet af Brittas billeder hedder.

Ind under jul – især den første jul – bliver tabene os smerteligt
bevidste. Grundtvig lancerede et ord i den forbindelse: Jule
sorgen.
O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! lad det ske,
lad julesorgen slukkes!

Grundtvig og Claudius var klar over, at helheden må et menneske overlade til Gud, den bedre halvdel.
God adventstid og glædelig jul!

Arne Holst-Larsen

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

I år er der udkommet en smuk fotobog, som fortjener stor opmærksomhed. Det drejer sig om en samling af Britta Egebjergs
sort-hvide fotos, som er tilgængelige under titlen: “Når himlen
vælter ind over land.”

