K I R K E B L A D E T

Brenderup & Indslev
November 2021 – Februar 2022

Læs bl.a. om: Spis-med-gudstjenester · Tapas, tro og tvivl · Koncert med Jette Torp · Koncert med Middelfart Gospel Choir
Nyt fra sognene · Allehelgensgudstjeneste · Syng julen ind · Stilleandagt… og fred · Kirkekor · Frivilligmøde · Det nye Sognehus m.m.

Kalender til opslagstavlen
November
1.: Pigekoret øver i Brenderup Kirke kl. 15.15-16.15 –
og herefter hver mandag. se side 5
4.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset kl. 14.3016.30. Se side xx
7.: Allehelgens gudstjeneste i Brenderup Kirke kl. 14.30
og Indslev Kirke kl. 16.00. Harpenist medvirker.
Se side 6
9.: Frivilligmøde i Sognehuset kl. 19.00 – 20.00.
Se side 5
10.: Stilleandagt i Brenderup Kirke kl. 17.00 – 17.30.
Se side 7
12.: Jule-spis-med-gudstjeneste. Brenderup kirke kl.
17.00 og derefter Sognehuset. Se side 6
13.: Kirkehøjskole kl. 9-12, ”Den 8. dødssynd…”.
Se side 13
14.: Pigekoret medvirker ved gudstjenesterne kl. 9.00 i
Indslev og 10.15 i Brenderup. Se side 5
14.: Efter gudstjenesten i Brenderup Kirke er der kirkekaffe i Sognehuset og salg af billetter til julekoncerten med Jette Torp Trio den 12. december. Se side 9
18.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset kl. 14.3016.30. Se side xx
24.: Julekransebinding i Sognehuset kl. 19.00. Se side 10
28.: Første søndag i advents-gudstjeneste i Brenderup
Kirke kl. 16.00. FDFerne medvirker med sang og luciaoptog. Så er adventstiden skudt kærligt i gang.
December
2.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset kl. 14.3016.30. Se side xx
3.: Julefest i Indslev Forsamlingshus. Se side 8
8.: Stilleandagt i Indslev Kirke kl. 17.00 – 17.30. Se side
7
12.: Julekoncert med Jette Torp Trio i Brenderup Kirke kl.
19.30. Se side 9 og 18
15.: Syng-julen-ind i Brenderup Kirke kl. 19.00. Pigekoret
og fløjtenist medvirker. Se side 9
26.: Efter alle ”de store” julegudstjenester afholdes fælles
gudstjeneste i Brenderup Kirke kl. 10.15. Se side 10

31.: Nytårsgudstjeneste i Indslev Kirke kl. 15.00.
Se side 10
Januar
13.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset kl. 14.3016.30. Se side xx
19.: Stilleandagt i Brenderup Kirke kl. 17.00 – 17.30. Se
side 7
26.: Koncert med Middelfart Gospel Choir kl. 19.00 i Indslev Kirke. Se side 11
27.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset kl. 14.3016.30. Se side xx
28.: Spis-med-gudstjeneste. Brenderup kirke kl. 17.00 og
derefter Sognehuset. Se side 6
Februar
6.: Kyndelmissegudstjeneste kl. 19.00 i Brenderup
Kirke. Se side 11
9.: Stilleandagt i Indslev Kirke kl. 17.00 – 17.30.
Se side 7
10.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset kl. 14.3016.30. Se side xx
24.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset kl. 14.3016.30. Se side xx
Marts
2.: Tapas, tro og tvivl. Brenderup Kirke kl. 17.00 og derefter Sognehuset. Om ”Det mystiske”. Se side 12
9.: Stilleandagt i Brenderup Kirke kl. 17.00 – 17.30. Se
side 7
10.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset kl. 14.3016.30. Se side xx
12.: Kirkehøjskole i Indslev-Taarup Forsamlingshus kl.
9.00-12.00. Se side 13
24.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset kl. 14.3016.30. Se side xx
27.: Pigekoret medvirker ved gudstjenesten i Brenderup
Kirke kl. 10.15

Menighedsrådsmøderne afholdes som udgangspunkt sidste torsdag i måneden, dog undtaget juli og december.
Møderne afholdes alle fra kl. 18.30 i Sognehuset, så længe det står, ellers i konfirmandstuen,
Bubbelvej 79, 5464 Brenderup. Der er offentlig adgang til møderne.

Sognepræst
Lars Højland
Bubbelvej 79, 5464 Brenderup
lah@km.dk
Tlf. 6444 1066
Graver – Brenderup og
Indslev Kirker
Kim Broholm
Kirkegårdskontor
Brenderup og Indslev Kirker
Tlf. 4219 3201
graver@b-i-k.dk
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Organist
Eva Møller Knudsen
Vigen 12, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 2247 7920

Kirkesanger
Kathrine B. Sundahl
Enghøjvej 3, 5466 Asperup
Tlf. 5047 6504

Menighedsrådsformand
Helle Haastrup Jensen
Blokhusvej 2, 5464 Brenderup
Tlf. 2395 8227

Næstformand
Anders Krogsgaard
Bubbelvej 9, Bubbel, 5592 Ejby
anderskrogsgaard@hotmail.com
Tlf. 6111 2795

Kasserer
Karin Hedegaard Larsen
Altonavej 33, 5463 Harndrup
karinbjarne@mail.dk
Tlf. 5129 6007

Kirkeværge
Karen M. Jensen
Margaardvej 42, 5580 Nørre Åby
karenjensen95@gmail.com
Tlf. 6442 1063 / 3012 8661

Præstens klumme
Denne gang skal det handle om nye bygninger
og fortielsens dæmon. Det lyder ikke umiddelbart som overskrifter, der passer sammen,
men her gør de.
Først lidt om nye bygninger. Forsiden af dette
kirkeblad er vores gamle sognehus. Efter den
nuværende plan skal det rives ned til marts
2022 for at give plads til et nyt med bl.a. konfirmandstue / fællesrum, kontorer og graverfaciliteter. Det bliver godt med det nye, men det
er også sørgeligt at sige farvel til det gamle og
kendte. Det gamle sognehus har en spændende
historie som både førstelærerbolig, skole, tyskerhus, børnehave, ja og selvfølgelig sognehus. Der er grund til at takke det gamle for alt
det, som det har givet, men … huset er nedslidt, for dyrt at holde ved lige, for dyrt at
varme op, og det passer ikke til vores behov.
Det er tid til noget nyt.
Så er der fortielsens dæmon. Det er et selvopfundet begreb, som betyder, at man kan være
bange for at sige sandheden. Det sørgelige er
bare, at fortielsen ikke ændrer virkeligheden.
Virkeligheden kan være besværlig nok i sig
selv, men hvis man også skal tie om den, får
man to problemer, både virkeligheden og frygten for at tale om den. Min egen erfaring er, at
det altid betaler sig at tale om virkeligheden,

sætte ord på, gå ind i sit
liv med åbent sind og
åben mund. Men … det betyder ikke, at jeg ikke
kender til det at tie alligevel. Det kræver mod
at vedgå sig sandheden, og nogle gange er
modet ikke stærkt nok. Hver gang modet taber,
vinder fortielsens dæmon. Man tier sig selv
ihjel.
Nu til sammenligningen med gamle bygninger
og fortielsens dæmon. Når fortielsens dæmon
har magten, bygger den en særlig bygning, en
borg i et menneske. En borg, som desværre
også er et fængsel. Tremmerne for vinduerne
lukker både ude og inde. Men den dag modet
slippe sandheden ud, brydes fortielsesdæmonens lænker, og et nyt hus bygges op i menneskets indre – et lysthus, et hus, som man er fri
til at gå ind og ud af.
Min egen og største erfaring med at tabe til
fortielsens dæmon handler om en ret heftig
åndelig og eksistentiel krise, jeg havde som
ganske ung. Selv om jeg har fortalt om krisen
til mine nærmeste, så har jeg holdt den i baggrunden, allerhelst tiet om den, når jeg var i
det åbne rum. Fortielsen har bestemt haft sine
fordele, f.eks. har jeg undgået det tabu, som
normalt er omkring ”mystiske” oplevelser. Men
fortielsens pris er efterhånden for stor, jeg er
træt af at dukke mig. Så nu har jeg besluttet at
fortælle om den. Det er tid til at rive den gamle
bygning ned og lade en ny bygge op.
På side 12 kan du læse lidt mere om krisen og
om den ´Tapas, tro og tvivl´, hvor jeg vil fortælle om krisen som oplæg til fællessnak om
det mystiske. Lige her vil jeg hellere opfordre
dig til at overveje, om du selv har fortielser,
som længes efter at blive sat fri. Hvis du har, så
overvej, om det ikke er på tide at få det sagt.
Hvad det så end er. Fortielse er som de knyttede næver og arme, man løfter for at beskytte
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sig selv. Til tider kan det være nødvendigt.
Men bliver de oppe, forvandler de sig til fængselstremmer.
Til sidst lidt om Jesus. Hvis du savner mod til
at bryde fortielsens dæmoni, så fold hænderne, luk øjnene, og spørg Jesus, om han vil
forlade dig, hvis du siger sandheden. Jeg er sikker på, at du i ånden vil høre dette svar: Nej,

jeg forlader dig ikke. Tværtimod vil jeg glæde
mig til at gå med dig ind og ud i livet. Lad det
svar styrke dit mod, så du endelig kan slippe
for at tie dig ihjel og i stedet tale dig til liv.
Alle ønskes en god jul og en velsignet vinter.
Lars Højland

Nyt fra menighedsrådet
Det er blevet efterår og løvet er farvet af årstidens kulde og regn. Høsten er i hus, snart nærmer julen og et nyt år sig. Den
verdensomspændende Corona pandemi er efterhånden ved at slippe grebet om os, og de
fleste er vaccinerede, hvilket alt sammen giver
fornyet håb om fremtiden.
Der er gang i samfundet og en masse nye
spændende projekter ser dagens lys, men desværre må vores sognehusprojekt udskydes
lidt. Den stigende efterspørgsel på byggematerialer har medført et væsentligt prishop, som
sprænger budgettet på projektet. Håbet er, at
vi kan komme i gang til foråret, men heldigvis
kan vi bruge vores gamle sognehus indtil da.
Til gengæld har vi en masse spændende aktiviteter, som ikke behøver vente. Specielt her i juletiden er der hyggelige tilbud bl.a. julekoncert
med Jette Torp, julefest i Indslev-Taarup Forsamlingshus, luciaoptog med FDFerne 1. søndag i advent. Men også julekransebinding i
sognehuset, syng-julen-ind og gudstjenester
med børne-unge-koret kan man glæde sig til.
I det nye år skruer vi op for musikken og fæl-

lessangen i Indslev. Sidst i januar gæster Middelfart Gospel Choir Indslev kirke og i marts
kan du synge med, når Middelfart provstis kirkehøjskole arrangerer højskolesang i IndslevTaarup Forsamlingshus. Så tøv ikke, men kom
og lad dig inspirere.
Som noget helt nyt inviterer vi også til stillegudstjenester, dvs. helt stille. En halv time hver
anden onsdag på skift i kirkerne, hvor der ikke
sker andet end, at kirkedøren står åben, og der
afsluttes med fadervor og velsignelsen. Læs
mere om det og meget andet inde i bladet.
Det er skønt at arbejde i menighedsrådet, og vi
har et rigtig godt samarbejde. Vi er forskellige
både i alder og erfaring. Men netop med forskelligheden opstår nye tiltag. Senest har vi
fået ny hjemmeside, fordi den gamle ikke
kunne leve op til tidens nye krav og standarder. Sidens adresse er www.b-i-kirker.dk. Klik
ind og få de seneste nyheder.
Med ønsket om en god vinter til alle.
Anders Krogsgaard

Kirkebladsuddelerlaug
Kirkebladet er denne gang blevet uddelt af kirkens eget og nyoprettede uddelerlaug. Det var
alt for dyrt og besværligt med det gamle system, så nu prøver vi selv. En masse mennesker har sagt ja til at tage en lille rute, og til
gengæld kan de give 250 kr. til et projekt med
cvr.nr. Det kan f.eks. være FDFerne, Aktivitetscentret, Læger Uden Grænser. KFUKs sociale
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arbejde eller en masse andre. Når modtageren
skal have cvr.nr. skyldes det hvidvaskreglerne.
Hvis der er uregelmæssigheder med uddelingen, eller hvis du gerne vil gå en rute selv, kan
du henvende dig til Niels Oehlenschlæger,
2335 5117, noehlenschlager@gmail.com.
Niels Oehlenschlæger og Lars Højland

Frivilligmøde
Tirsdag den 9. november kl. 19.00 i Sognehuset

Frivillig – når hånden gør det, som hjertet længes efter.
Gi’r du en hånd? Som du kan fornemme af kirkebladets aktiviteter, er der brug for mange
frie og villige hænder. Heldigvis plejer der at
være nok, men der er altid brug for en mere.
Ikke mindst fordi det er rart at lave noget meningsfuldt sammen.

Man møder bare op, og så fordeler vi opgaverne over kaffen og snakken. Nye ideer og
input er der også plads til. Vi gi’r kaffen og
teen. Gi’r du en hånd?
Lars Højland og Ulla Kjær Petersen

Kirkekorene
– i kirkerne d. 14. november og 15. december
Pigekoret er for piger fra 4. klasse og opefter.
Der øves og hygges i Brenderup Kirke hver
mandag fra 15.20-16.20. Inden nytår skal vi
synge i kirkerne tre gange
• den 14. november kl. 9.00 i Indslev Kirke
• den 14. november kl. 10.15 i Brenderup
kirke
• den 15. december kl. 19.00 i Brenderup
Kirke, hvor der er Syng-julen-ind.
Efter jul er der planer om en tur med overnatning og hygge (hvis coronaen ikke buldrer løs
igen).
Voksenkoret har lige sunget ved gudstjenesten
den 31. oktober. 14 gæve kvinder var med i
koret, og det var en stor fornøjelse at høre og
mærke dem i kirken. Tusind tak for sangen!
Næste gang, der inviteres til voksenkor, er til
pinse 2022, eller dvs. der øves de 7 mandage

Hver fugl synger med sit eget næb.
Vil du med i koret?
før pinsen kl. 16.30-17.30 i Brenderup Kirke.
Mere om det i næste kirkeblad.
Hvis du gerne vil med i et af korene, eller har
spørgsmål, så ring til korleder Tina Rassing på
2328 8711 eller skriv til
tinarassing@gmail.com.
Tina Rassing
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Allehelgensgudstjenester
1. søndag i november mindes vi årets døde. Når kærlighedens ansigt viser sig som sorg.

Harpenist Anne Marie Høst
Der er sendt særinvitation ud til dem, der har
mistet i årets løb, men alle er velkomne. Ved
allehelgensgudstjenesten mindes vi vore døde
elskede. Bl.a. læses navnene op fra prædikestolen, og vi skal høre harpenist Anne Marie Høst
spille solo for os. Efter gudstjenesten vil der i

våbenhuset stå lys, som man kan tænde og
bære ud til graven. Datoen er den 7. november.
Brenderup kl. 14.30. Indslev kl. 16.00. Og som
sagt – alle er velkomne.
Lars Højland og
Eva Møller Knudsen

Spis-med-gudstjenester
Gør dig selv og din familie en gudstjeneste! 12. november og 28. januar.
Inkl. fællesspisning.

D. 12. november laver Anni og Elly flæskesteg og risalamande til os!
Vi mødes i Brenderup Kirke kl. 17.00 til en sjov
og let fordøjelig familiegudstjeneste, og bagefter er der fællesspisning, te, kaffe og leg i Sognehuset. Hjemme igen inden kl. 19.00, så det
ikke går ud over Disneyshow!
Man må meget gerne tilmelde sig hos mig på
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lah@km.dk, men det er også ok bare at dukke
op – vi deler den mad, der er. Voksne 40 kr.
Børn 20 kr.
Et godt sted at møde nye mennesker, også for
børnene. ☺
Lars Højland

Salme 331 vers 1:
Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og
lav.

Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor
skabers egen mund.

Stilleandagt… og fred
Kender du fornemmelsen af at sidde lige så
stille i en kirke, mens stilheden føles som en
kærlig favn? Det kan noget, det kirkerum.
Rummet og stilheden bringer hjertet fred. Den
stilhed og den fred bliver der fremover plads
til én onsdag eftermiddag hver måned. Først i
Brenderup Kirke, dernæst i Indslev Kirke, osv.
En halv time med varme i kirkerummet og derudover blot ro på. Ingen musik. Ingen tale.
Ingen sang. Ingen ting – ud over stilhed og
fred. Til allersidst siger jeg for på Fadervor og
lyser velsignelsen, og så går man hjem igen.
Prøv det!

Onsdagene, hvor kirkedørene står åbne er:
•
den 10. november i Brenderup kirke
•
den 8. december i Indslev Kirke
•
den 19. januar i Brenderup kirke
•
den 9. februar i Indslev Kirke
•
den 9. marts i Brenderup Kirke
Hver gang kl. 17.00 – 17.30. Man er velkommen, når man kommer, og man går, når man
har lyst. Bare man er stille imens.
Lars Højland

At stilhed kan noget helt særligt, ja, nærmest guddommeligt, er ikke en ny opdagelse.
F.eks. står der således i Det gamle Testamentes Første Kongebog, kapitel 19: Forud for
Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men
Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en
sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i
hulens åbning. Da lød der en stemme: »Hvad vil du her, Elias?«
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Julefest i Indslev-Taarup Forsamlingshus

Julefest er en gammel tradition – her er en
tegning fra en julefest i 1791. OK, helt så
gammel er julefest-traditionen i Indslev
ikke, heller ikke så løssluppen. Men hyggelig er den. Og alle seniorer er velkomne.

Så er det atter tid til julefest for alle seniorer i
Brenderup og Indslev sogne, også de som ikke
længere måtte bo her.
Arrangementet finder sted i Indslev-Taarup
Forsamlingshus fredag den 3. december. I år er
der ændret lidt på tiderne, så vi begynder kl.
17.00 og slutter ca. kl. 21.00.
Menuen er der til gengæld ikke ændret på:
Klar suppe med boller og dernæst oksekød
med kartofler og peberrodssovs. Også i år står
Hviid’s Gourmet for maden.
Efter middagen er der fællessang, god snak,
fortælling og hvem ved, måske kommer der

nogen og synger og spiller for os.
Vi slutter aftenen med kaffe og julesmåkager.
Pris kun 100 kr. pr. pers. som betales på aftenen enten kontant eller over Mobilepay.
Tilmelding senest den 19. november til enten
Karen M. Jensen på 3012 8661, Else Einshøj på
2984 1861 eller til Ulla Kjær Petersen på enten
6168 0534 (efter kl. 16.00) eller
ullackp@gmail.com.
Vi glæder os til at se jer alle.
Menighedsrådet

Julehjælp

Julehjælp –
lys til en tid, der skal være god

Igennem de sidste mange år har det været muligt at søge julehjælp hos vores kirker her i
Brenderup og Indslev. Det er det også i år. Julehjælpen kan søges af dem, man normalt kalder
værdigt trængende. Oplagt er børnefamilier
med dårlig økonomi, men enkeltpersoner kan
også søge. Ansøgningerne behandles naturligvis fortroligt. Midlerne til julehjælp er begræn8

sede, så der er ikke til alle. Børnefamilier prioriteres højest. Selve hjælpen består typisk af
en julekurv med gode sager, men der kan være
forskelle fra gang til gang. Henvendelse til Lars
Højland på lah@km.dk eller 6444 1066.
Menighedsrådet

Julekoncert med Jette Torp Trio
Søndag den 12. december kl. 19.30 i Brenderup Kirke

I samarbejde med Brenderup Højskoles Musikforening inviterer vi til julekoncert med Jette
Torp Trio – se også under ”Nyt fra Sognene” på
side XX. Jette Torp synger klassiske julesalmer,
engelske og amerikanske Christmas Carols
samt danske og nordiske julesange akkompagneret af guitar, cello, fløjte og sopransaxofon.
Fællessang med publikum er en naturlig del af
koncerten, som også indeholder nyere julesange, heriblandt Jette Torps egen ”Julen er tilbage igen”. Om julekoncerten siger Jette Torp
selv: ”Efter nogle år, hvor jeg ikke fik skrevet
sange, fik jeg, efter sidste års juleturné, lyst til
selv at bidrage med en (ny) julesang. Jeg satte
mig uden guitar, hvilket var nyt for mig, og begyndte blot at skrive ned, hvad julen er for mig.
Det viste sig, at jeg forbinder den med langt
mere, end jeg selv var klar over. Julen er mange

ting. Den er selvfølgelig hygge, glæde, nærhed
og fællesskab, men for mange af os minder
julen os måske også om det, der var engang og
vækker minder, sorg og savn ekstra stærkt til
live i højtiden. Den del vil jeg også gerne berøre på mine julekoncerter.
Billetter kan enten købes gennem Brenderup
Højskoles Musikforening eller i Sognehuset
efter gudstjenesten i Brenderup Kirke den 14.
november kl. 10.15 – hvor for øvrigt kirkens
pigekor synger med. Hvis der er billetter tilbage den 12. december, kan de også købes ved
kirkedøren.
Billetpris: Voksne: 180 kr. / Unge: 90 kr.
Menighedsrådet

Syng-julen-ind
Syng-julen-ind 15. december kl. 19.00 i Brenderup Kirke.
Syng-julen-ind er en gammel tradition. Med god
grund, for sang leder tankerne hen på både julehjerter og Betlehemsbarn.
I år deltager både kirkernes pigekor og tværfløjtenist Rikke Petersen, så der er noget at glæde sig til.
Med mindre coronaen igen får fat, bliver det noget
med skuldrene ned, hjertet på plads, julestressen
ud af kroppen, englevingerne slået ud og hjertelanding midt i julens glade evangelium.
Lars Højland, Eva Møller Knudsen

Skal vi flette vore julehjerter sammen – i
sang?
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Årets jule- og nytårsgudstjenester
Det er svært at spå, særligt om fremtiden, som
Storm P sagde. Men hvis årets jule- og nytårsgudstjenester ikke bliver coronaaflyst, kommer de til at ligge …
• den 24. december kl. 13.00 og 15.30 i Brenderup Kirke og i Indslev Kirke kl. 14.15. Martin
Knudsen spiller trompet ved alle gudstjenesterne.
• den 25. december kl. 9.30 i Indslev Kirke og
kl. 10.45 i Brenderup Kirke.
• den 26. december kl. 10.15 i Brenderup
Kirke, hvor vi som noget nyt inviterer til fællesgudstjeneste for Fjelsted-Harndrup, Gelsted-Tanderup, Balslev-Ejby og
Brenderup-Indslev sogne.

• den 31.
december
kl. 15.00 i
Indslev
Kirke er der
fælles nytårsgudstjeneste for
Brenderup og Indslev. Menighedsrådet inviterer på kransekage og et glas bobler. Vi takker
for det gamle år og ønsker hinanden alt godt i
det nye år.

Lars Højland

Kransebinding
Kransebinding – i år onsdag den 24. november kl. 19.00 i Sognehuset.

Man behøver ikke være kransebindingsekspert …
En gammel tradition! Vi binder julekranse,
som jeg tager med ud på præste-julevisit, når
jeg besøger dem fra sognene, som er flyttet på
udensogns plejehjem. En vældig hyggelig og
meningsfuld aften. Og modtagerne glæder sig
til at hængene kransene op. - Se! Den har nogle
fra mit tidligere sogn lavet. Og præsten kom
forbi med den!
10

Selv om vi sørger for pyntegrønt og andre remedier, er du meget velkommen til at tage
noget med selv. Kaffe, hygge og julegodter sørger vi også for. Tilmelding ikke nødvendig,
men send gerne en mail til mig på lah@km.dk.

Lars Højland

Koncert med Middelfart Gospel Choir
Indslev Kirke onsdag den 26. januar kl. 19.00. 70 sangere! Og gratis adgang.

Middelfart Gospel Choir – sang som spreder glæde.
Egentlig er der ikke rigtig plads i kirken. Eller
dvs. det bliver der, for det er en fra Indslev
Sogn, som har ønsket, at Middelfart Gospel
Choir kommer og synger i kirken. Så det har vi
arrangeret.

Ved juletid har vi været op imod 150 i kirken,
så der er stadig en del pladser at give af. Men
kom hellere for en sikkerheds skyld i god tid –
og lad dig smitte af den gode energi.

Kyndelmisse-gudstjeneste
Ved kyndelmissegudstjenesten søndag den 6. februar kl. 19.00 i Brenderup Kirke
vil vi tænde lys, læse op, synge og sammen fejre, at vi går imod lysere tider.

En gudstjeneste til at varme sig på. Nu vender det snart.
Under gudstjenesten lærer vi et par nye vintersalmer, og konfirmandforældrene læser
bibeltekster om lys op.
Lars Højland / Eva Møller Knudsen
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Tapas, Tro og Tvivl – 2. marts
– om ”Det mystiske”
Kort temagudstjeneste i Brenderup Kirke kl. 17.00, derefter samtale og tapas
i konfirmandstuen - eller Sognehuset, hvis det stadig står.
Denne gang er temaet: ”Det mystiske”.

Hvad skete der lige
der?
Ingen ved det.
Men noget skete der.
Det var som et nærvær af … Gud, liv, Ånd,
mig selv, evighed …

Har du nogensinde oplevet noget, som ikke
lader sig forstå med almindelig fornuft? Det
har jeg. Dengang jeg var ganske ung, gik jeg på
Den frie Lærerskole i Ollerup, og her havde jeg
en … hvad skal jeg kalde det? … en åndelig-eksistentiel udviklingskrise, som indebar meget,
jeg slet ikke kunne forklare. Det kan jeg stadig
ikke, til gengæld har jeg fundet fred med, at
det uforklarlige netop skal håndteres som
uforklarligt. Men oplevelsen var meget virkelig, dertil kommer, at den stadig kaster både
lys og mørke ind i min virkelighed, og derfor
skal den ikke skubbes væk. Krisen indebar
mange underligheder, f.eks. dyb angst, stigmatisationssår, genfødselsoplevelse, genundfangelsesoplevelse, pågående mørke,
eksistentielle valg og meget andet. Selv om jeg
kun sjældent har fortalt om krisen, så skal den
denne aften mest bruges som oplæg til en fællessnak om det mystiske. Hvis ikke vi bare skal
tie os selv og de mystiske oplevelser ihjel,
hvordan skal vi så håndtere dem? Det skal vi
12

ved at dele dem og fortælle om dem. Konstatere, uden at forklare. Selv om mine oplevelser
ligger i den tunge ende af skalaen, så ved jeg
fra undersøgelser, at det slet ikke er usædvanligt med uforklarlige oplevelser, faktisk regner
man med, at omkring halvdelen af os har haft
oplevelser, vi selv ville kalde mystiske.
Alle er velkomne denne aften, uanset om man
selv har oplevet noget ”mystisk” eller ej.
•
•
•
•

Tilmelding hos mig på lah@km.dk.
Pris for tapas og vin er 40 kr.
Resten – også den gode snak – er gratis.
Normalt er der begrænsning på 40 personer, men eftersom vi ikke ved, om vi skal
være i sognehuset eller konfirmandstuen,
er begrænsningen ophævet. Går det helt
galt, bliver vi i kirken.

Lars Højland
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Tilmelding til hvert enkelt foredrag her:
www.kirkehojskole.dk/tilmeld.html eller
Grethe Jakobsen, tlf.: 2344 1873 /
gkj@brenderupbiler.dk.
Lørdag den 13. november 2021
kl. 9.00-12.00
Den 8. dødssynd – hvor meget er et menneske værd? Ole Hartling, overlæge, tidl. formand for Etisk råd.
Man taler om syv dødssynder: hovmod, griskhed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. Ole Hartling tilføjer en 8. dødssynd
fra vores egen tid.
Husby Forsamlingshus, Skræppedalsvej 6,
5592 Ejby
Lørdag den 15. januar 2022 kl. 9.00-12.00
Bibelen 2020
Else Kragelund Holt, lektor emer., Aarhus.
Hvorfor skal vi overhovedet have en ny oversættelse af Bibelen – var den gamle ikke god
nok? Og hvorfor skal man overhovedet læse i
Bibelen? Giver det mening i vore dage, og bringer Bibelen håb og mod til nutidens mennesker?
På Bibelselskabet mente man for snart 20 år
siden, at det skulle man, og de gjorde det. Derfor satte man arbejdet i gang med at skabe det,
der nu er blevet til Bibelen 2020.
Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1,
5592 Ejby
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Anders Gadegaard, domprovst ved
Københavns Domkirke.
I
Foredraget tager udgangspunkt i Anders Gadegaards bog "Tro Mod Politik", hvor han redegør for sin opfattelse af de tre begreber tro,
mod og politik og forholdet imellem dem. Foredraget vil have 3 anliggender: 1. at påvise
kristendommens mulighed for at bidrage til
samfundets værdidannelse, 2. at opgradere respekten for den politiske diskurs, og 3. at gøre
op med tendensen blandt teologer i Danmark
til at reducere den kristne forkyndelse til ren
eksistens-tale.
Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46,
5500 Middelfart

Lørdag den 13. marts 2022 kl. 9.00-12.00
Den nye højskolesangbog
Mathias Hammer, bl.a. kendt som radio- og
TV-vært på DR’s ”Kom og syng med!”
Mathias er uddannet pianist. Derudover var
han med i udvalget bag Højskolesangbogens
19. udgave, hvor han bl.a. blev medlem på
grund af sit store engagement i den folkelige
fællessang. Denne formiddag skal vi synge fra
den nye højskolesangbog, og vi skal høre om
sangenes baggrundshistorier.
Indslev Forsamlingshus, Æblegyden 19,
5592 Ejby
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Blomstre som en rosengård
– i ny og gammel version
De fleste kender nok salmen ”Blomstre som en rosengård”. I adventstiden synges den med god
grund i alle landets kirker. Den er fuld af håb og er let at synge. Men den har også et sprog, som
moderne byfolk har svært ved at leve sig ind i. Derfor har salmedigteren Jens Simonsen skrevet
den gamle tekst om, så den passer til et storbysind. Mit gæt er, at også Jens Simonsens udgave
synges i de fleste af landets kirke i løbet af adventstiden. Vi kommer til at synge dem begge i kirkerne i løbet af december. Men … hvilken kan du bedst lide?

Blomstre som en rosengård...
Salme 78
1. Blomstre som en rosengård
skal de øde vange
blomstre i et gyldenår
under fuglesange!
Mødes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans,
Sarons yndigheder.
2. Ryste mer ej noget knæ,
ingens hænder synke,
skyde hvert udgået træ,
glatte sig hver rynke,
rejse sig det faldne mod,
rinde let uroligt blod,
frygt og sorg forsvinde!
3. Herren kommer, Gud med
os!
Troen på ham bier.
Byde vil han Fjenden trods
som sit folks befrier.
14

Alt betales på ét bræt:
Fjenden sker sin fulde ret,
folket dobbelt nåde.
4. Skæres for den sorte stær
skal da øjne mange,
døve øren fjern og nær
høre frydesange!
Som en hind da springer halt,
stammer, som for målløs
gjaldt,
løfter klart sin stemme."
5. Så i Herrens helligdom
grant Esajas spå'de,
tiden randt, og dagen kom
med Guds lys og nåde,
med den Guds og Davids søn,
som gør end, i lys og løn,
Paradis af ørke.

Ordet ”Advent” betyder
direkte oversat:
”Komme til”. I adventstiden lever man i tiden
inden Jesu fødsel. Hvis
ikke profeterne havde
fortalt om hans
komme, ville tiden kun
have været mørk og
kold, men på grund af
deres profetier kan vi
gå gennem december
med forventningsglæde – det sker snart
…

6. Ære med vor høje drot,
med hans Ånd tillige!
Sammen de gør alting godt
i vort Himmerige;
døve, selv på gravens bred,
øren får at høre med,
stummes læber sjunge.

7. Højt bebude gyldenår
glade nytårssange:
"Blomstre som en rosengård
skal de øde vange.
Mødes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans
Sarons yndigheder."

Grundtvig skrev sin adventssalme med inspiration fra Det gamle testamente, hvor Profeten
Esajas i kapitel 35 vers 1-6 skriver:
”Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får
Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt.
De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt.

Salme 820
1. Gå på lige flisegange
hen ad byens boulevard.
Kalde dem de øde vange,
følge bilers travle fart.
Tidligt vil decembermørket
gøre krav på dagens lys.
Sent vil det i morgen slippe
lyse timer indenbys.
2. Gå på lige flisegange,
mærke kulden i min krop.
Blomstre skal de øde vange,
væld af roser stå i knop.
Jeg kan høre profetier,

Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse
knæ stærke, sig til de urolige hjerter: Vær
stærke, frygt ikke! Nu kommer jeres Gud med
hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer.
Da skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes
op; da springer den halte som hjorten, den
stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælder frem i ørkenen, bække i ødemarken.

der fortæller, at engang
bryder alle rosenknopper
ud i højlydt rosensang.
3. Gå på lige flisegange
uden kroppens kuldegys,
uden skygger, der er lange
i det blege neonlys.
Være til i Guds begejstring
over jordens runde krop.
Det er alt for nemt at
glemme,
roserne står kun i knop.

Jens Simonsen har været præst ved
Brændkjærkirken i Kolding og senere
provst for Skjern Provsti. Han fortæller om
salmen: ”Det var den søndag, 3. søndag i
advent, en lidt trist december-søndag, og
jeg gik, som jeg skriver, på fortovet langt
boulevarden (en sådan har vi faktisk i
Varde!). Fliserækkerne er ikke det mest
opmuntrende, det var i skumringstiden.
Men jeg havde samtidig søndagens tekst i
tankerne – havde været i kirke om formiddagen og sunget ”Blomstre som en rosen-

Grundtvig 1837

4. Gå på lige flisegange.
Se der går en hellig vej
over alle øde vange,
hvor Gud selv bevæger sig.
Gå i møde, Herren kommer,
og miraklerne vil ske.
Blomsterne i rosenhaven
skal den blinde få at se.

Jens Simonsen,
2009, 2011

gård”. De lige flisegange og rosengården
stødte på en eller anden måde sammen –
det betonhårde gjorde billedligt krav på at
fremstille tilværelsen sådan – samtidig rejste der sig en protest i mig, med Esajasteksten i tankerne – der er mere – der er
noget der kan ændre det betonhårde – der
er en fremtidsudsigt, som overgår de grå
fliser, jeg umiddelbart havde foran mig. …
.at jeg med hvert skridt jeg tog, ikke kun
var på vej hen ad boulevarden, men også
på vej ind i Guds fremtid.”
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Nyt fra sognene
Brenderup Forsamlingshus
Der er gang i udlejningen af Forsamlingshuset,
og det er dejligt. Skal du bruge huset, så kontakt Allan på tlf. nr. 3071 1572.
Søndag d. 5. september afholdt vi vores årlige
marked, og der var fyldt med kræmmere ude
og inde. Mange kom forbi og gjorde en god
handel i det gode vejr. Forsamlingshusets bestyrelse havde travlt med salg af grillpølser
øl/vand, sandwich, kaffe og kage. Mange kom
og fornyede/tegnede medlemskab til Forsamlingshuset, og de deltog i konkurrencen om billetter til vores brunch, 2 foredrag og leje af
huset for en dag. Tillykke til de heldige vindere.
D. 30. september var der foredrag om Arlette
og Holocaust, og d. 28. oktober John Mogensen
foredrag med fællessang.
Julemarkedet afholder vi søndag d. 14. novem-

ber, og mon ikke julemanden kommer forbi.
Den årlige Brunch afholdes søndag d. 6. februar. Reserver bord hos Rikke tlf. 6154 5866.
Følg Forsamlingshuset på Facebook og på
www.bestofbrenderup.dk
På vegne af bestyrelsen
Jane Skafte

Indslev-Tårup Forsamlingshus
Hurra – nu må vi samles igen.
Under den overskrift inviterede Indslev-Tårup
forsamlingshus til ”Åbent hus” for de lokale beboere for at markere en ny start efter Corona.
Invitationen blev taget godt imod ikke mindst
af de nye tilflytterfamilier, som hyggede sig
sammen med alle os andre med fællessang,
hilse på, fremvisning af huset, og ikke mindst
afslutning i bålhytten med pølser og brød ved
grillen. Det var den mest fantastiske september aften, som bidrog til den gode stemning.
Aktiviteterne i huset er genoptaget med folkedans, L`hombre-kortspil og gymnastik - ligesom familiefesterne fylder huset i disse
weekender med feststemte gæster.
Dermed er det normale forsamlingshusliv
vendt tilbage. I de kommende måneder vil foreningsaktiviteter være det bærende sammen
16

med familiefesterne.
På tegnebrættet har vi en fællesspisning med
mortensand den 10. november 2021, som vi
håber at mange vil deltage i og dermed allerede nu notere i kalenderen.

Hans Berthel Jespersen

Nyt fra sognene
Brenderup Seniorer

Hver onsdage kl. 10.00
Seniormotion fra Dagli´Brugsen i Brenderup.
Tirsdag den 2. nov. kl. 9.30 fra Brugsen
Bowlingturnering
Tag med på en hyggelig bowlingtur (vi laver
samkørsel) til Assens.
Vi kårer klubmesteren i dame og herre. (max.
32 bowlingspillere)
Efter de 2 timers hårde kampe er der fællesspisning.
Pris 235 kr. for bowling, skoleje og mad. (170
kr. uden bowling)
Tirsdag den 23. november kl. 14.30
Jule bankospil i Brenderup Forsamlingshus
Pris som sædvanlig 30 kr. for kaffe og kage.
Pris 10 kr. pr. plade.

Tirsdag den 11. januar kl. 14.30
Bankospil i Brenderup Forsamlingshus
Pris som sædvanlig 30 kr. for kaffe og kage.
Pris 10 kr. pr. plade.
Fredag den 11. februar kl. 17.00
Ordinær Generalforsamling i Brenderup
forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tirsdag d. 8. marts kl. 14.30
Bankospil på Brenderup Forsamlingshus
Pris som sædvanlig 30 kr. for kaffe og kage.
Pris 10 kr. pr. plade.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Jens på tlf. 6111 3880

Fredag den 3. dec. kl. 15.00
Julefest i Brenderup forsamlingshus
Kaffe, underholdning med Yvonne Grill, lotteri
og dejlig julemad.
Pris kun 200 kr.
Madlavning for mænd
Madlavning for mænd 16.00 til 19.00, på Anna
Trolleskolen.
Onsdag den 12. og 22. januar, 9. og 23. februar
og 9. og 23. marts.
Startgebyr 200 kr. + 50 kr. pr. gang til råvarer.

Hans Berthel Jespersen
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Nyt fra sognene
Brenderup Højskoles Musikforening
Christian Alvad og Anna Wirsén

Fredag d. 19.november kl. 20:00 på
Brenderup Højskole
Vi inviteres med på en musikalsk rejse til det
solbeskinnede Syditalien. Christian Alvad (guitar) og Alva Wirsén (sang) præsenterer en musikalsk fortælling som tager afsæt i den
olivenlund de dyrker. Melodier med duft af
rosmarin og mandelblomster - italienske ørehængere og nutidige melodier og sange er
bare lidt af aftenens oplevelser.
Pris: Medlemmer: 160 kr. / Ikke medlemmer:
200 kr. / Unge: 100 kr.

Julekoncert med Jette Torp Trio i
Brenderup Kirke (se også side 9)

Søndag den 12.
december kl.
19:30
I samarbejde med
Brenderup Kirke inviterer musikforeningen til julekoncert. Jette Torp synger
klassiske julesalmer, engelske og amerikanske
Christmas Carols samt danske og nordiske julesange akkompagneret af guitar, cello, fløjte
og sopransaxofon.
Fællessang med publikum er en naturlig del af
koncerten, som også indeholder nyere julesange, heriblandt Jette Torps egen ”Julen er tilbage igen”.
Pris: Voksne: 180 kr. / Unge: 90 kr.

Hyldestkoncert til Benny Andersen

Fredag d. 14. januar på Brenderup Højskole
I 2018 mistede vi den folkekære poet, pianist
og komponist Benny Andersen.
Nu har bassist Jens Jefsen og trommeslager
Morten Lund, som begge turnerede med den

originale Dissing/Andersen kvartet, samlet et
nyt orkester med Rasmus Dissing og Henrik
Gunde. Orkesteret hylder Povl Dissings og
Benny Andersens univers og de elskede sange
og tekster.
Priser: Medlemmer: 200 kr. / Ikke medlemmer: 240 kr. / Unge: 120 kr.

Sylvester Larsen og Nåleøjet

Fredag d. 4. februar kl. 20.00 på Brenderup
Højskole
Kim Larsens søn Sylvester Larsen og hans
band “Nåleøjet” fremfører en række sange, der
omhandler højaktuelle emner som bl.a. klimakrise, flygtninge, tro og kærlighed. Koncerten
er en slags sangforedrag, hvor anekdoter og
fortællinger gør sangene vedkommende. I efteråret 2019 spillede Sylvester og hans band
“Nåleøjet” koncerter i flere af Danmarks landsbyer. Idéen til turnéen blev til på baggrund af
sangen “Lille landsby” fra Sylvesters sidste
album “Mega Egotripper” fra 2019.
Priser: Medlemmer: 145 kr. / Ikke medlemmer: 185kr. / Unge: 90 kr.

Kaya Brüel spiller Jomfru Ane

Fredag d. 4. marts kl. 20:00 på Brenderup
Højskole
Få et genhør med Jomfru Ane Bands poetiske
og politiske sange fra 70’erne. Kaya, datter af
Sanne Brüel fra det oprindelige band, har nøje
udvalgt de sange, som har en særlig plads i
hendes hjerte. Med Maria Køhnke, Rune Kjeldsen og Sidse Holte på sang, guitar og klaver,
giver den lille kvartet deres helt egen akustiske og personlige fortolkning af sangene. På
bedste højskole manér, kom og syng med!
Priser: Medlemmer: 200 kr. / Ikke medlemmer: 240 kr. / Unge 120 kr.

Billetter til alle koncerterne kan købes i BrenderupHus, Middelfartvej 217
eller på https://v2.billetten.dk
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KFUM og KFUK Vestfyn

Tirsdag den 9. november 2021

Kærligheden holder aldrig op

ved Else K. Holt, lektor emerita i
Det Gamle Testamente, Aarhus
Universitet. Aftenen arrangeres
sammen med Nørre Aaby menighedsråd.
Mødested: Sognehuset, Kirkevej,
5580 Nørre Aaby
”I min bog ”Kærligheden holder aldrig op”
tager jeg udgangspunkt i bibelske fortællinger,
især fra Det Gamle Testamente, der viser kærligheden i alle dens former: Forældrekærlighed i fortællingen om Abraham og Isak,
kærlighed mellem venner og ægtefæller, den
erotiske kærlighed i Højsangen, Jesus’ radikale
bud om næstekærlighed og Paulus’ ord om, at
kærligheden er det største. Vi skal se på nogle
af disse fortællinger, og hvad de siger om mennesker – og om Gud.”
Lørdag den 13. november kl. 14-22

Distriktets novemberstævne
på Skåstrupstrand

Strandgyden 28, Skåstrup, 5400 Bogense

Tirsdag den 7. december kl. 19.30

Julens magi ligger i sangene

ved Gitte B. Lorentzen, sognepræst i AsperupRoerslev.
Mødested: Asperup sognehus,
Kirkestræde 1A, 5466 Asperup
Vi glæder os til at fejre adventstiden sammen med Gitte B. Lorentzen, som har kaldt sit foredrag "Julens
magi ligger i sangene". Et blandet foredrag,
hvor vi også synger fra højskolesangbogen. Vi
skal selvfølgelig også nyde bestyrelsens julekagekaffebord.

Fællesskab
Foredrag
Fællessang
Alle er velkomne
Kaffe og kage: 50 kr.
Ingen tilmelding

Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 19.30

Astrid Lindgren og hendes
religiøse univers

ved Anna Marie Anderson.
Medforfatter til flere bøger om journalistik og
medvirker i bogen ”Vi mødte Jesus – og hvad
kommer det andre ved?” af Charlotte Rørth
(2017).
Mødested: Konfirmandstuen v. Ejby præstegård, Nørregade 97, 5592 Ejby
Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19.30

Situationen i Betlehem i Palæstina
med udblik til Mitri Rahebs bog:
Troen og imperiet
ved Vita Andreasen, sognepræst i
Føns, Ørsted, Husby, Udby. Formand for Betlehems Venner.
Mødested: Asperup sognehus,
Kirkestræde 1A, 5466 Asperup
Med udblik til Mitri Rahebs bog:
’Troen og imperiet’. Mitri Raheb
var i 25 år luthersk præst ved julekirken i Betlehem. I dag er han leder af
det nyoprettede universitet Dar al Kalima University of Arts and Culture.
Mitri Raheb vil være på programmet under
Himmelske Dage 2022 i Roskilde.
Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.30

Robust - om tro og magtesløshed

ved Lone Vesterdal, sognepræst i Bramdrupdam og forfatter. Aftenen arrangeres sammen
med Nørre Aaby menighedsråd.
Mødested: Sognehuset, Kirkevej, 5580 Nørre
Aaby.
Mere om dette foredrag i næste kirkeblad.
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