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Give - Så var der forpremie-
re på noget der virkeligt 
bringer én ind i en anden 
verden for en stund. Tors-
dag den 12. december var 
undertegnede skribent ud-
sendt til en oplevelse af de 
helt anderledes, en oplevel-
se som mange af os Givigen-
sere ville have godt af at få…

Det var en sanseoplevelse 
med gastronomi og danse-
performance, der var meget 
berusende - man kunne dog 
sagtens selv køre hjem bag-
efter.

Tilbage til rødderne
Som de fleste sikkert har be-
mærket, så står der en bål-
dome nede midt på Torvet. I 
denne dome havde Prana 
Sine Leth og Jønne Hansen 
inviteret en flok mennesker 
til at komme og opleve en 
forpremiere på bålgastro-
nomi- og danseperforman-
ce. Temaet var Nordisk/Is-
landsk - både hvad angik 
mad, dans og musik. Det var 
altså en totaloplevelse, hvor 
man fik en fantastisk nor-
disk menu serveret - bestå-
ende af en forret med smo-
ked laks, tigerrejer, kam-
muslinger, laksemousse, gu-
lerodstaziki og ikke mindst 
baksguld - også kaldet daps 
- og det smeltede bare på 
tungen og fyldte smagsan-
serne helt til det yderste. 

Hovedretten som blev tilbe-
redt på en stor grill midt i 
domen, bestod af marsklam 
fra Rømødæmningen, bagte 
kartofler, de vildeste varian-
ter af smør og sauterede 
rodfrugter - og ja, det var en 
menu som man godt kan si-
ge bringer os tilbage til vores 
rødder og samtidigt var helt 
med fremme i de gastrono-
miske sko. 

Dans på lava
Ind imellem retterne blev 
tankerne sat helt på “stand-
by” - for når Prana opførte 
sin performance både som 
ur-kvinde med et sprog, som 
alle forstår og med danse-
performance hvor billeder 
af lava og klippestrukturer 
spiller hen over hendes krop 
- til musik af den nordiske 
gruppe Valravn - ja, så var 
man i en helt anden verden 
og glemte alt omkring sig.

Tilfredshed og ro
Det må siges, at der her er 
skabt en oplevelse af de helt 
sjældne, en oplevelse hvor 
man for en stund får lov til at 
mærke roen sænke sig - for 
når man sidder i en rund 
kuppel ved flammernes 
skær, spiser mad der fylder 
sanserne, lytter til musik, 
der rammer noget oprinde-
ligt i os og ser på dans der 
hylder naturen og menne-
sket - ja, så… er der ikke så 
mange ord tilbage - andet 
end tilfredshed og ro…

Prøv noget nyt!
Så...du kan stadig nå at invi-
tere den eller dem du har 
kær med et smut ned på Tor-
vet på torsdag den 19. de-
cember og få dig sådan en 
oplevelse, som den du lige 
har læst om. Det er da noget 
nyt - ikk´! Der kan bestilles 
pladser hos XL-byg i Give - 
for Ole Stubbe, der er afde-
lingschef hos XL-Byg er jo, 
som du måske i tidligere ud-
gaver af avisen har læst, me-
get engageret i tilblivelsen af 
denne dome og dens begi-
venheder. 

Det magiske rum
Carsten Shayar Hansen, som 
har designet, bygget og lagt 
alle tankerne bag denne bål-
dome sagde noget meget 
fint på denne torsdags-for-
premiere-oplevelsesaften - 
nemlig at vi alle har brug for 
at komme tilbage til rødder-
ne en gang i mellem og sidde 
rundt om bålet, tømme tan-
kerne fra hverdagens pligter 
og travlhed - og så bare være 
i nuet - i det runde rum - der 
på magisk vis lukker verden 
derude lidt “ude” og lader 
os bare være til…

Nææh - man behøver da 
ikke at prøve at “rejse til Sa-
turn” - man kan da bare boo-
ke en “Total sanserejse inde 
i en kuppel på Torvet i Gi-
ve”.

Total sanserejse inde 
i en kuppel

Denne pragtfulde ret var blor ét af mange lækre indslag ved XL Bygs bål- og danceperformance på 
Torvet i sidste uge. Foto Christina Mosegaard.

TID TIL Dine TÆnder
Hos dinTANDLÆGE Brande smelter omsorg og kvalitet sammen

Her på klinikken udfører vores fagligt kvalificerede behandlere hver dag 

omsorgsfulde behandlinger - og giver sig god tid til dine tænder. Det er 

nok derfor, at 92,6 % af vores patienter vil anbefale os til deres kære, 

venner og bekendte. Det er vi stolte af. Men også ydmyge overfor. Det 

forpligter nemlig. 

Som medlem af kæden dinTANDLÆGE har vi alle gennemgået et ambitiøst 

efteruddannelsesprogram. Vores ISO 9001 certificering sikrer samtidigt, at 

vi lever op til de højeste internationale kvalitetskrav indenfor behandlinger 

og hygiejne.

Så der er god grund til at vælge os, hvis omsorg og kvalitet betyder noget 

for dig - og dine tænder. Tiden er til det.
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Vi ønsker alle 
en glædelig 

jul og et godt 
nytår 

Klinikken er åben for 
nødbehandling 

den 27. + den 30. december
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Brande

Vi skifter navn til dinTANDLÆGE
Måske ved du det allerede. Tandlægerne i Torvegade er medlem af en kæde. Kæden hedder 
dinTANDLÆGE. Det er vi stolte af. Faktisk er vi så stolte af vores medlemskab, at vi i fremtiden kalder 
os for dinTANDLÆGE Brande. Omsorgen er den samme som i dag. Som patient får du glæde af kædens 
ambitiøse efteruddannelsesprogram og høje krav til kvalitets 

/skolestart

Indskrivning til skolestart i Vejle Kommu-
nes folkeskoler finder sted i ugerne 2 og 
3 i 2014. I de to uger vil der være åbent 
for digital indskrivning på kommunens 
hjemmeside www.vejle.dk/skolestart. 
Her kan du også tilmelde dit barn til SFO. 
Du kan orientere dig om skolestart på 
hjemmesiden www.vejle.dk/skolestart.

Har du spørgsmål i forbindelse med ind-
skrivningen, er du meget velkommen til 
at kontakte skolerne:
Bredagerskolen 76 81 41 00
Bredsten/Gadbjerg Skole  
 76 81 41 40/75 87 63 17
Egtved Skole 75 55  17 33
Englystskolen 76 62 05 00
Engum Skole 75 89 55 88
Firehøjeskolen 76 81 43 20
Firkløverskolen 76 81 36 00
Fælleshåbsskolen 76 81 39 50
Grejsdal Skole 76 81 40 30
Gårslev Skole 76 81 43 00
Hældagerskolen 76 41 80 00 
Højen Skole 76 81 40 00

Kirkebakkeskolen 76 43 20 00
Kollerup Skole 75 87 19 82
Mølholm Skole 76 40 66 66
NOVAskolen 76 81 37 00
Petersmindeskolen 79 44 77 77
Skibet Skole 76 41 41 41
Smidstrup-Skærup Skole 75 86 01 88
Søndermarksskolen 76 81 40 80
Thyregod Skole 75 73 41 42
Vejle Midtbyskole 76 81 40 40
Vinding Skole 75 85 80 33
Ødsted Skole 75 86 55 44
Øster Nykirke Skole 75 80 31 88
Øster Starup Skole 76 81 40 60

Optagelse i børnehaveklasse
Børn som er født i 2008 skal indskrives 
til skolestart i skoleåret 2014/15.
Et barn kan efter forældrenes anmod-
ning optages i børnehaveklasse, 
i det kalenderår, hvor barnet inden den 1. 
oktober fylder 5 år, hvis
det må antages at barnet kan følge 
undervisningen.

FOLKESKOLERNE

I VEJLE
Skriv dit barn op til børnehaveklasse i 
Vejle Kommunes folkeskoler i ugerne 
2 og 3 i 2014.

INDSKRIVNING UGE 2 OG 3 2014

VELKOMMEN I SKOLE!
 Vejle Kommunes skolevæsen

Uddannelse & Læring

Af Jim Hoff
presse@give-avis.dk

Brande - Der er sket meget 
med Sensommerrock-festi-
valen i Brande, siden Lars 
Lilholt som eneste band åb-
nede ballet i år 2000 på fod-
boldbanen bag ved Dalgas-
skolen. 2 år senere hed ”ger-
ningsstedet” Remisen, hvor 
man opgraderede festivalen 
til at blive en stor familiefe-
stival; så stor at man i 2009 

flyttede det store musikcir-
kus til plænerne ved Brande 
Å. 

Fra fodboldbane til Park
Det var godt set, og publi-
kum væltede ind de næste 
par år, hvor musiknavnene 
også antog internationale di-
mensioner. Tænk blot på 
prominente navne som Kim 
Larsen, AlphaBeat og Bony 
M. Festivalen blev udvidet 
med et fredagsarrangement 
specielt dedikeret de unge, 
men i 2012 oplevede man så 
det første underskud i for-
bindelse med et Sensom-
merrock-arrangement. Et 
underskud man fik ”repare-
ret” her i 2013 ved at trimme 
udgifterne ind til benet.

I tænkeboks
Med underskuddet fra 2012 

in mente og den store øko-
nomiske risiko, der er for-
bundet med et arrangement 
som Sensommerrock samt 
den kendsgerning, at Bran-
de fejrer 100 års jubilæum 
på samme tid, er bestyrel-
sen i Sensommerrock nu gå-
et seriøst i tænkeboks for at 
på at finde frem til et hold-
bart koncept for 2014.

Det store spørgsmål er 
derfor: Har Sensommer-
rocken spillet færdig i sin 
nuværende form?

Helt slut med rockmusik i 
Brande er det dog ingenlun-
de, idet det er lykkedes mu-
sikforeningen Branderock-
erne at få selveste Runrig til 
at komme og spille i anled-
ning af byens 100 års jubi-
læum d. 13. juni. 

Har Sensommerrocken 
spillet færdig?

Foto Sensommerrock Brande


