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Elever arbejdede til fordel
for unge i Somaliland
Velgørenhedsprojektet Operation Dagsværk og SOS Børnebyerne
hjælper unge i Somaliland. Elever fra Viborg Gymnasium og HF
arbejdede for at samle penge ind til velgørenhedsprojektet.
UDDANNELSE

Af Lotte Frank Andersen
lota@berlingskemedia.dk

VIBORG: 261 elever blev det
til. De samlede hver 300 kroner ind. Det giver 78.300 kroner i alt. Det vil sige, at de 261
tilmeldte elever fra Viborg
Gymnasium og HF onsdag
den 4. november samlede
næsten 80.000 kroner ind til
Operation Dagsværk. Et velgørenhedsprojekt, som sammen med SOS Børnebyerne
hjælper gymnasieelever i Somaliland (ligger på Afrikas
Horn ud til Adenbugten og

har fungeret som en uafhængig stat løsrevet fra Somalia siden 1991, red.).
»Uden de danske unges
indsats havde vi ikke kunnet
starte den vigtige og langsigtede indsats i Somaliland. Med
pengene fra Operation Dagsværk kan vi hjælpe tusindvis
af unge somalilændere og påvirke samfundet i en positiv
retning,« siger kommunikationschef for SOS Børnebyerne,
Line Grove Hermansen.
På landsplan var omkring
19.000 gymnasieelever tilmeldt Operation Dagsværk.

Lektiecafé for flygtninge
Til Operation Dagsværk-dagen kunne de tilmeldte gymnasieelever lave hvad som

helst, så længe det indbragte
300 kroner til projektet.
Omkring 25 af eleverne fra
Viborg Gymnasium og HF
valgte at melde sig til lektiecafé for børn med flygtningeog indvandrerbaggrund på
Houlkærskolen.
Et projekt, som blev arrangeret af Boligselskabernes Fællessekretariat, Houlkærskolen
og Viborg Gymnasium og HF.
På dagen skulle gymnasieeleverne hjælpe børnene med
lektier, hvilket de også skal
frem til jul som et frivilligt projekt uafhængigt af Operation
Dagsværk. Udover lektier skal
de også fungere som en slags
voksenvenner.
Det var børn fra Houlkærskolens sprogklasser, som gymnasieeleverne skulle hjælpe til
Operation Dagsværk-dagen. Arkivfoto: Preben Madsen

Folketingspolitiker
på besøg i Viborg
POLITIK
VIBORG: Mandag var formanden for Folketingets energi-,
forsynings- og klimaudvalg,
Thomas Danielsen (V), inviteret på virksomhedsbesøg for
at høre, hvordan energiafgifter og brandregler står i vejen
for flere jobs og bedre vækst.
Det var flamingo/isoleringsvirksomheden Sundolitt
A/S, der havde inviteret Thomas Danielsen til fabrikken i
Almind.
Virksomhedsbesøget skulle vise de svære vilkår, der er
forbundet med energiafgifter

og brandregler.
»Det glæder mig, når virksomheder vælger at invitere os
politikere ud at se, hvad virksomhederne arbejder med i
hverdagen og hvilke udfordringer, de står overfor. Jeg er
altid meget lydhør og er da
også blevet præsenteret over
for et par problemstillinger,
jeg gerne vil kigge nærmere
på,« sagde Thomas Danielsen
med henvisning til blandt andet reglerne på brandområdet, hvor kravene er ganske rigide, uagtet om man opfører
beboet eller ubeboet byggeri.

Folketingspolitiker Thomas Danielsen (midten)
var på besøg hos Sundolitt i går. Privatfoto

Foredrag om
kvindeliv i
fire generationer
KULTUR
VIBORG: Forfatter og journalist Pia Fris Laneth fortæller
om »Lillys Danmarkshistorie
- kvindeliv i fire generationer«,
når Viborg Museum inviterer
til foredragsaften. Pia Fris Laneth har skrevet succesromanen »Lillys Danmarkshistorie« og fortæller på onsdag den
11. november klokken 19 om
arbejder- og bondekvinders
livsvilkår gennem 150 år.

Hun tager afsæt i sin egen
slægt. Oldemødrene med
store børneflokke knoklede
for at holde sulten fra døren.
Mormoderen var på nippet
til at dø i den jyske barselsseng. Farmoderen fra det selvbevidste arbejdermiljø i København syede for at forsørge
sine uægte børn. Forfatterens
mor, Lilly, en drømmer fra et
indremissionsk hedesogn,
bliver født i 1930 og »kommer
i ulykke« som 17-årig.

Pia Fris Laneth fortæller om
kvindeliv gennem fire generationer med udgangspunkt i
sin egen familie. Pressebillede

Hun rejser fra roemarkerne til velfærdsdanmarks køkkenmaskiner og charterrejser og får døtre, der uddanner sig og vælger traditionelle
mandejob og bliver økonomisk selvstændige. Medlemmer af Viborg Museumsforening kommer gratis ind, andre betaler symbolsk entre. Se
mere på viborg.dk.
pcb

Generalforsamlinger
Folkebladet vil gerne skrive
om generalforsamlinger i
foreninger på egnen. Derfor
opfordrer vi bestyrelserne i
foreningerne til hurtigst muligt efter generalforsamlingen
at sende os et kort referat til
redaktionel
bearbejdning. Husk valg til
bestyrelsen, og telefonnummer til kontaktperson
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